
Det er med stor glæde, at vi inviterer til indvielse af REHPA’s to nye værelsesfløje, der skal huse vores deltagere på rehabiliteringsophold. 
På 3. salen over vores trænings-, samtale- og undervisningslokaler åbner vi nu dørene til  20 værelser, en spisestue og en dagligstue. 
Vi har i byggeriet  og indretningen lagt vægt på arkitekturens og omgivelsernes positive og lindrende indvirkning på mennesker ramt 
af livstruende sygdom, og med udsigten til Nyborg Vold er rammen sat på smukkeste vis. 

Vi fejrer åbningen med et fagligt miniseminar - se program nedenfor. Du vil samtidig høre om, hvordan borgere og patienter med 
livstruende sygdom som kræft og hjertesygdom kan henvises til vores gratis rehabiliteringstilbud. Se mere på www.rehpa.dk/borger/
rehabiliteringsforloeb

Tilmelding på http://webpay.sdu.dk/system/indvielse3 senest den 10. oktober. Bemærk, at der er et begrænset antal pladser, som 
tildeles efter først-til-mølle. Miniseminaret streames, og du kan følge det på http://livestream.com/sdu/live.

INVITATION TIL MINISEMINAR &  
INDVIELSE AF VÆRELSESFLØJE
Fredag den 27. oktober 2017 | kl. 10.00 - 13.00 | REHPA, Vestergade 17, 5800 Nyborg 

PROGRAM

09.30 - 10.00 Ankomst - kaffe, te, boller og frugt

10.00 - 12.00 Fagligt seminar

• Velkomst ved Ann-Dorthe Zwisler, professor, centerleder, REHPA
• Præsentation af REHPA-ophold: et tilbud til mennesker med livstruende sygdom ved Annette Rasmussen, 

klinisk leder, Klinikergruppen, REHPA
• Lindrende Arkitektur: Vi former arkitekturen, og den former os; Kirstine Falk, arkitekt og projektmedarbejder, 

REHPA
• Indsamling og anvendelse af kliniske data under REHPA-ophold; Eva Jespersen, forsker, REHPA
• The historical roots of rehabilitation and palliative care / Det historiske afsæt for rehabilitering og palliation;  

David Clark, adjungeret professor SDU, Professor of Medical Sociology, University of Glasgow, Skotland
• Koordinering af rehabilitering og palliation (KRP) – hvorfor og hvornår giver det mening? Helle Timm, professor, 

REHPA

12.00 - 13.00 Snoreklip og rundvisning 
  Snoreklip ved bestyrelsesmedlem i Myelomatoseforeningen Kurt Nørgaard Petersen og rundvisning
  Let anretning og netværk

Rutebeskrivelse:
https://map.krak.dk/m/a6k73 
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