
I N V I T A T I O N

Temadage
Sammen med Aalborg Kommune byder DigiRehab velkommen til to temadage, 

der begge omhandler kommunal hverdagsrehabilitering med DigiRehab som 
redskab. Den ene dag bliver med fokus på frontmedarbejderen og den daglige 

drift, den anden med fokus på data og optimering af driften. Man kan deltage i dem 
begge - eller den ene af dem uafhængigt af den anden.  

DigiRehab anvendes eller afprøves nu i mere end 25 kommuner og for hver ny 
kommune bliver vi klogere på hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen, fordi I derude 
hele tiden byder ind med forslag til bedre processer, nye funktioner og smartere 
arbejdsgange. 

Sammen er vi derfor allerede kommet langt - og vi er nu klar til at gøre Jer endnu 
klogere, både med vores og med hinandens hjælp. I forbindelse med begge 
temadage vil vi derfor facilitere til dannelse af en netværksgruppe, så vidensdelingen 
for alvor kan tage fart. 

Vi glæder os til at se Jer.

Fredag  28.08 kl 9:00-14:00 
Torsdag 01.10 kl 9:00-12:00

TID
Lindholm Brygge 31 
9400 Nørresundby 

STED PRIS
Gratis

Tilmelding
m@digirehab.dk
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Deltager præsentation  
 Kort status fra hver kommune; Organisering,     
 praksis og gode erfaringer 

DigiRehab status 
 Hvor er vi - og hvor er vi på vej hen? 

Inklusion 
 Hvem får mest ud af et DigiRehab forløb? 

E-learning 
 Kort præsentation af den nye integrerede  
 e-learning 

Tema: Medarbejderens motivation 
Hvordan motiveres hjemmeplejen bedst? 

Gevinstrealisering 
 Hvordan omsættes effekten til gevinst? 

Udvikling 
 Nye funktioner på vej - samt ønsker/ideer hertil

28
August

Fredag

01
Oktober

Torsdag

Hvad fungerer godt? 
 Kan andre kommuner lære af Jer 

DigiRehab adviseringer 
 Bruges de rigtigt og mangler der nogen? 

Statistik  
 Anvendelses- og udviklingsmuligheder 

Uge- og månedsrapporter  
 Få mest muligt ud af Jeres data 

Effektanalyser 
 Hvad kan vi lære af hinanden ? 

Integration med CURA/Nexus 
 Hvilke snitflader skal prioriteres ? 

FRONTPERSONALET I FOKUS FOKUS PÅ DATA


