
Hvordan forbedrer vi mødet med den erhvervsaktive borger med en livstruende sygdom?
Formålet med workshoppen er, at du gennem erfaringsudveksling får ny viden om arbejdsfastholdelse og livstruende sygdom, som kan 
bidrage til at fremme dit daglige arbejde med arbejdsfastholdelse på tværs af sundhedssektoren, socialsektoren og arbejdsmarkedet. 
Endelig ønsker vi at belyse behovet for fremtidige projekter om arbejdsrettet rehabilitering til kræftpatienter og andre med livstruende 
sygdom.  

Målgruppe for workshoppen: Socialrådgivere og sundhedsprofessionelle, der arbejder med arbejdsrettet rehabilitering.

Arbejdsfastholdelse og livstruende sygdom
Workshop | onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 9.30 - 15.00 | REHPA, Vestergade 17, 5800 Nyborg, Træningssalen

TILMELDING
Tilmelding senest 10. oktober 2018 via http://webpay.sdu.dk/system/arbfast.
Workshoppen er gratis. Der er plads til 40 deltagere, og pladserne fordeles efter først-til-mølle. 
Du er velkommen til at sende en kollega, hvis du bliver forhindret. 

PROGRAM
9.30 - 10.00 Ankomst med kaffe, te og gnaveboller
10.00 - 10.10 Velkomst og præsentation af dagens program og oplægsholdere, ved Ann-Dorthe Zwisler
10.10 - 10.40 Hvad ved vi om arbejdsfastholdelse og kræft? Ved Christina Stapelfeldt og Pernille Pedersen
10.45 - 11.10 Kræftrehabilitering – Aalborg modellen. Fastholdelse på arbejdsmarkedet i et samarbejde på tværs af forvaltninger,   
  ved Christina Stiller Iversen
11.10 - 11.25 Kort pause
11.25 - 11.55 Job og Rehabilitering, Nyborg Jobcenter – helheder og samarbejde er rammen, ved Merete Gommesen
12.00 - 12.30 Arbejdsfastholdelse set ud fra tre perspektiver: borger, kollega, arbejdsgiver ved Mette Aabo
12.30 - 13.15 Frokost
13.15 - 13.45 REHPAs erfaringer fra internatophold for erhvervsaktive borgere med livstruende sygdom, ved Jan Tofte og Maria Aagesen
13.45 - 14.00 Oplæg til gruppedrøftelser 
14.00 - 14.15 Kaffepause og find ud til lokaler for gruppedrøftelser 
14.15 - 15.00 Gruppedrøftelser 
15.00 - 15.30 Afsluttende drøftelser og perspektiver for fremtiden 

DAGENS BIDRAGYDERE
Christina Stapelfeldt, forsker, DEFACTUM
Pernille Pedersen, forsker, DEFACTUM 
Christina Stiller Iversen, socialrådgiver, jobcenterrådgiver på Aalborg Sundhedscenter
Merete Gommesen, socialrådgiver, afdelingsleder i jobcenteret i Nyborg Kommune
Mette Aabo, socialrådgiver og coach, Center for Kræft og Sundhed, København 
Ann-Dorthe Zwisler, professor og centerleder, REHPA
Jan Tofte, socialrådgiver, REHPA
Lars Tang, forsker, REHPA
Maria Aagesen, forskningsassistent, REHPA

http://webpay.sdu.dk/system/arbfast

