
                 
 

 
 

Program for konference 

'Rehabilitering og kræft – et skridt videre' 
 
Hvorfor skal du deltage? 
Konferencen samler fagfolk og beslutningstagere med interesse for kommunal rehabilitering af kræft 
til inspiration og drøftelser af udfordringer og udviklingsperspektiver. Centrale temaer for konferen-
cen: Hvad er god kommunal rehabilitering? Hvordan får vi inkluderet de rette målgrupper? Hvordan 
kan vi samarbejde i kommunen og mellem kommuner om rehabilitering?  
 
På konferencen vil vi gerne synliggøre, hvordan I arbejder med rehabilitering til kræftpatienter i din 
kommune og dele lokale initiativer for at imødekomme udfordringerne i rehabilitering. Derfor beder vi 
dig bidrage med en poster, der beskriver jeres rehabiliteringstilbud. Du kan få hjælp til at udarbejde 
en poster fra arrangørerne. Læs mere her. Konferencedeltagernes bud på, hvordan vi styrker den 
kommunale rehabiliteringsindsats, samles i en konferencerapport.  
 

Hvem retter konferencen sig til?  
Sundhedsprofessionelle, der arbejder med rehabilitering i forbindelse med kræft, beslutningstagere, 
patientforeninger mv. 
 
Konferencen arrangeres af Kommunernes Landsforening, Kræftens Bekæmpelse og Videncenter for 
Rehabilitering og Palliation. 
 

Tid og sted 
 
Onsdag den 10. februar 2016 kl. 9.30–16.30 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. 
 
Deltagerbetaling: 500 kr. 
 

Program 
 
Kl. 09.30-10.00                  Registrering og kaffe 
 
Kl. 10.00-10.15 Velkomst. Ambitioner for den kommunale rehabilitering for kræftpa-

tienter. Afdelingschef Christian Harsløf, KL og afdelingschef Laila Wal-
ther, Kræftens Bekæmpelse  
 

Kl. 10.15-10.35 Hvad er god rehabilitering for kræftpatienter? 
Professor Ann-Dorthe Zwisler, Enhed for klinisk Forskning og Udvikling,    
Videncenter for Rehabilitering og Palliation   

 
Kl. 10.35-11.20  Hvordan får vi styrket henvisningen af kræftpatienter til kommunal 

rehabilitering? 
 De fleste kommuner oplever, at der henvises få kræftpatienter fra sygehu-

sene og almen praksis. Hvad er barrieren, og hvad kan der gøres?  
Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet, 
sundhedskonsulent Lene Paaske, Greve kommune, lektor, ph.d. Dorte Gil-
så Hansen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet 

 
Kl. 11.20-12.00 Lad dig inspirere. Besøg på posterudstillingen inden for temaerne:   

1. Vores rehabiliteringstilbud til kræftpatienter, 2. Hvordan samarbej-
der vi på tværs i og mellem kommuner, 3. Hvordan får vi inkluderet 
de rette målgrupper? Professor Ann-Dorthe Zwisler 
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Kl. 12.00-12.45 Frokost 
 
Kl. 12.45-13.30         Hvordan får vi inkluderet de rette målgrupper? 

Undersøgelser viser at nogle grupper, f.eks. socialt dårligt stillede og 
mænd, kommer sjældnere i den kommunale rehabilitering. Hvad er årsa-
gen, og hvad kan der gøres? 

            
Professor Tine Tjørnhøj-Thomsen, Statens Institut for Folkesundhed, cen-
terchef Jette Vibe-Petersen, Center for Kræft og Sundhed, Københavns 
Kommune og kræftkoordinator Pia Jensen, Gladsaxe kommune 

  
Kl. 13.30-13.45 Kaffepause 
 
Kl. 13.45-14.15 Hvordan kan vi samarbejde på tværs om rehabilitering? 

God rehabilitering befordres af samarbejde i kommunen og samarbejde på 
tværs af kommuner. 
 
Sundhedscenterchef Vibeke Kræmmergaard, Aalborg kommune og læge-
lig chef Dorte Hofland, Tranehaven, Gentofte kommune. 

 
Kl. 14.25-15.30       Workshop. Hvad er de bedste løsninger?  
         Dialog i grupper med moderator 
           
 
 
Kl. 15.30-16.00        Gåtur og besøg i Enhed for klinisk Forskning og Udvikling,  

       Videncenter for Rehabilitering og Palliation 
                                          Introduktion til besøget: Professor Ann-Dorthe Zwisler 
 
Kl. 16.00-16.30  Åbning af Enhed for klinisk Forskning og Udvikling, Videncenter for 

Rehabilitering og Palliation. Hvad er planerne?   
Professor Ann-Dorthe Zwisler, leder af Enhed for klinisk Forskning og Ud-
vikling, Videncenter for Rehabilitering og Palliation   

 
  
Tilmelding 
 
Tilmelding kan ske via Kræftens Bekæmpelses hjemmeside. 
 
Tilmeldingsfristen er 10. januar 2016. 
 
Yderligere oplysninger fås hos Stine Scheuer tlf. 35257477 eller Bo Andreassen Rix 35257478. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kommunernes Landsforening 
 
Videncenter for Rehabilitering og Palliation 
 
Kræftens Bekæmpelse 
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