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NNDR.dk - Seminar 6. december 2017,  

MarselisborgCentret, Aarhus

Rehabilitering 

- faglige positioneringer 

og interessekampe

Rehabilitering har igennem tiden været gen-

stand for forskellige professionsgruppers 

dominans. Historisk set havde socialmedi-

cinerne magt og legitimitet til at definere 

rehabiliteringens formål og genstandsfelt. 

I dag er rehabilitering snarere præget af 

flerfaglige tilgange, hvor forskellige profes-

sioner søger at positionere sig som faglige 

autoriteter i rehabiliteringsfeltet. 

På dette seminar anlægger vi et kritisk, 

sociologisk perspektiv på rehabilitering af 

mennesker med nedsat funktionsevne. Vi 

ser på hvordan de professionelles videns-

former og diskursive forståelser konstitu-

erer den funktionshæmmedes position i 

samfundet. Og vi diskuterer, hvordan reha-

bilitering i dag er genstand for interesse-

kampe hvor såvel myndigheder, faggrupper, 

handicaporganisationer og brugerstemmer 

indtager positioner som legitime vidensak-

tører i kampen om, hvad der udgør en god 

og rigtig rehabiliteringspraksis.



Program
 9.30 – 10.00 Ankomst, kaffe/te og morgenbrød

 10.00 – 10.15 Velkomst ved NNDR.dk og MarselisborgCentret

 10.15 – 11.00 Rehabilitering som et fagligt krydsfelt
Per K. Solvang, Professor. Fakultet for Helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge.
I indlægget vil Solvang argumentere for en vid forståelse af rehabilitering som inkluderer 
analyser af både mikro-, meso- og makroniveau, og bidrag fra både helsevidenskab, sam-
fundsvidenskab og humaniora. En sådan forståelse giver mulighed for at udfordre den 
problemorienterede handicapforskning med løsningsorienterede perspektiver fra rehabili-
teringsfeltet.

 11.00 – 11.15 Pause/strække ben

 11.15 – 12.00 Rehabiliteringsfeltets begrebs- og praksishistorie
Marte Feiring, Førsteamanuensis. Fakultet for Helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge.
Feiring vil i sit oplæg præsenterer en kritisk analyse af hvordan revalidering og rehabilite-
ring repræsenteres og kontekstualiseres i udvalgte danske tekster. Analysen identificerer 
tre sociale diskursive praksisser, med hver sine faglige teknologier, autoriteter og mere el-
ler mindre dominante videnssystemer (ortodoksier og heterodoksier) i Danmark efter 1945. 
Analysen perspektiveres ved at sammenligne med norske og svenske kilder samt henvise 
til internationale institutioners tekster som FN og WHO. Dette er tekster produceret i for-
skellige socio-kulturelle situationer, og som studeres i form af teksternes diskursive repræ-
sentationer.

 12.00 – 12.20 Faglig diskussion med Per og Marte

 12.20 – 13.00 Frokost

 13.00 – 13.45 Rehabiliteringsprofessioner - identitet og kampe
Søren Gytz Olesen, Ph.d. og projektforsker. Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
Rehabilitering er som praksis knyttet til velfærdsstatens udvikling, herunder en optimering 
af befolkningen og dennes sundhed og velfærd. Oplægget vil beskrive hvordan fire profes-
sioner – læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere –  med hver sin status, 
autoritet, metoder og vidensformer, bidrager til og formes af denne udvikling. Rehabilite-
ring indgår også i kategorisering, normalisering og civilisering af befolkningen og kan ses 
som et professionelt fagområde præget af en bio-medicinsk, social og bureaukratisk logik.

 13.45 – 14.00 Pause/strække ben

 14.00 – 14.45 Rehabiliteringspsykologi – et nyt fag, en ny rehabiliteringspraksis
Chalotte Glintborg, Adjunkt. Rehabiliteringspsykologi, Center for Developmental and Applied 
Pscyhological Science (CeDAPS), Aalborg Universitet.
Du lærer at gå, komme rundt, børste tænder og blive selvhjulpen, men lærer du at leve et 
liv igen? Når personer rammes af sygdom og skal igennem et rehabiliteringsforløb følger 
ofte en række psykosociale følger - følger som ofte ikke adresseres tilstrækkeligt. 
Psykologisk rehabilitering drejer sig om at håndtere de psykosociale følger af at få og/eller 
leve med sygdom. 

 14.45 – 15.00 Faglig diskussion med Søren og Chalotte

 15.00 – 15.30 Kaffe/te, kage og tak for i dag 
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Vi henvender os  til forskere, fagfolk og andre der er interesseret 
i forskning, vidensudvikling og vidensdeling på handicapområ-
det. Netværket arrangerer bl.a. temadage, seminarer, konferen-
cer og udsender nyhedsbrev et par gange om året. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på nndr.dk 

Praktiske oplysninger

Dato og tid Onsdag 6. december kl. 9.30–15.30

Sted MarselisborgCentret P. P. Ørums Gade 11, Aarhus C

Pris 900 kr.

Tilmelding www.rehabiliteringsforum.dk

Seminaret er et samarbejde mellem Rehabiliteringsforum Danmark, 

MarselisborgCentret og NNDR.dk

Rehabiliteringsforum Danmark


