
PROGRAM Koordinering af Rehabilitering og palliation (KRP). Hvad er de væsentligste erfaringer, barrierer og perspektiver for KRP?   
  Hvordan kommer vi bedst videre med uddannelser, forskning og praksis?

09.30-10.00 Ankomst – kaffe, te og en bolle

10.00-10.15 Velkomst og program for dagen v. Helle Timm, professor og forskningsleder, REHPA (ordstyrer)

10.15-10.45 Kortlægning af viden om KRP
  Resultater fra REHPA’s kortlægninger af KRP v. Jette Thuesen, postdoc, forsker, REHPA

10.45-11.45 Hvad sker der i uddannelserne? Eksempler fra Syddansk Universitet og besøg i England:
  Modul på kandidatuddannelsen i sygepleje, SDU, v Karin Dieperink, lektor, REHPA og OUH (15 min)
  Modul på masteruddannelsen i rehabilitering, SDU, v Vibeke Graven, postdoc, og Jette Thuesen, begge REHPA (15 min)
  Erfaringer fra kursus i Rehabilitative Palliative Care på St. Christopher’s Hospice, London. v Tenna Askjær, fysioterapeut  
  Århus Kommune og Mette Falk Brekke, cand.scient.ergo., adjunkt Professionshøjskolen Absalon (30 min)

11.45-12.30 Frokost og gåtur på Nyborg Vold 
  Stående sandwich, vand og mulighed for en hurtig gåtur på voldanlægget

12.30-13.00 Hvad sker der i praksis? Et eksempel fra Københavns Kommune:
  Erfaringer fra praksis i Center for Kræft og Sundhed, København, v. Karen Trier, sygeplejerske og master i rehabilitering CKSK

13.00-14.30 Hvordan forskes der i KRP herhjemme? Tre eksempler: 
  Rehabilitering og specialiseret palliativ indsats på Vejle Sygehus v. Lise Nottelmann, læge, ph.d. -studerende, Palliativt  
  Team Vejle (30 min)
  Kompleks intervention i eget hjem – erfaringer fra ph.d.-studie, v. Marc Sampedro Pilegaard, ergoterapeut, cand.scient. 
  san., ph.d. -studerende, SDU (30 min)
  Onko-geriatrisk screening på hospital v. Eva Jespersen, fysioterapeut, master i rehabilitering, postdoc REHPA og OUH (30 min)

14.30-14.45 Kaffe og kage

14.45-15.30 Fælles drøftelse og afrunding
  Hvad er de væsentligste erfaringer, barrierer og perspektiver i forhold til KRP? Hvordan kommer vi bedst videre med   
  uddannelser, forskning og praksis?

Find vej: https://map.krak.dk/m/iKJ7Z
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