
 
 

EFRR 2019 Berlin → EFRR 2021 Ljubljana 

15. European Forum for Research in Rehabilitation -kongressi pidettiin 15.-17.4.2019 Berliinissä, 
otsikolla Rehabilitation – Shaping healthcare for the future. EFRR 2019 järjestettiin  yhdessä 
saksalaisen kuntoutustutkimusalan tapahtuman 28. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium 
kanssa. 

Joka toinen vuosi järjestettävä EFRR -kongressi kokoaa yhteen niin eurooppalaisia kuin laajemminkin eri 

puolilta maailmaa olevia kuntoutuksen ja kuntoutustutkimuksen ammattilaisia. Edellisen kerran väki 

kokoontui 2017 Skotlannin Glasgow’ssa, 2015 Helsingissä ja 2013 Turkin Istanbulissa. Helsingin kongressissa 

nähtiin osallistujia kaikilta mantereilta, joten maailmanlaajuisuuttakin löytyy. www.efrr2019.com, 

www.efrr.org  

Sisällöllisesti EFRR 2019 tarjosi kuultavaa ja keskusteltavaa yli 70 esityksen verran, joista sai valita itseään 

eniten kiinnostavat. Esitykset jakautuivat aiheiltaan kuntoutuksen implementoinnista arviointiin, 

lääkinnällisestä kuntoutuksesta teknologiaan ja terapioista psykosomaattiseen kuntoutukseen. Postereita 

oli esillä 40. Postereista palkittiin parhaimpana suomalaisen ryhmän esitys 

Are ICF-based eligibility criteria the future approach in rehabilitation? Evaluating effects of the Finnish 

legal reform of intensive medical rehabilitation. 

Mäkinen, J., Heino, P., Seppälä-Järvinen, R. 

Kiinnostavimmiksi käsitellyiksi aiheiksi osallistujat nimesivät (7/22): Prevention, Quality of Life, 

Tecnical/Digital Devices & Robotics…, ICF – Activities anf Participation, ICF – Personal Factors, ICF (in 

general), Epidemiology, Paediatrics/Adolescent Rehab. Lasten ja nuorten kuntoutusta käsitteleviä aiheita 

jäätiin kaipaamaan enemmän. 

Oman mielenkiintoisen merkityksen osallistumiselle antoivat kuntoutusalan kollegojen tapaamiset. 

Kuulumisten vaihtaminen vanhojen tuttujen kanssa on yhtä mukavaa kuin uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin 

tutustuminenkin. Kansainvälisissä tapahtumissa saa aina jotain uutta näkökulmaa ammatillisiin asioihin. 

Seuraava EFRR 2021 pidetään 23.-25.9.2021 Sloveniassa Ljubljanassa teemalla  

Innovating rehabilitation – building bridges between research, tecnology and practice? 

Nyt on hyvä aika ryhtyä suunnittelemaan omaa osallistumistaan kuntoutustutkimuksen seuraavaan 

eurooppalaiseen tapahtumaan: omaa tutkimustyötä edistäen, mielenkiintoisia käytänteitä tutkimustiedon 

pohjalta testaten sekä myös työnantajan kanssa osallistumismahdollisuudesta keskustellen. 

 

Sirkku Lindstam 

KUTKE ry, jäsenrekisterin ylläpitäjä 

maahanmuuttokoordinaattori, työnohjaaja (STOry, Master-CSLE©) 

 

Alempana kuvia EFRR 2019:stä → 

http://www.efrr2019.com/
http://www.efrr.org/


 

 

EFRR:n hallitus 2019-2021: Cecilia Varjú, Unkari; Susanna Melkas, Suomi; Gülseren Akyüz, Turkki; Sven-Uno 

Marnetoft, Ruotsi; Frederike Van Wijck, UK; (pj) Susanne Weinbrenner, Saksa; (vpj) Helena Burger, 

Slovenia; Matilde Leonaldi, Italia. 

 

 

 

Helena Bürger, EFRR:n vara-pj 

koordinoi seuraavan kongressin 

Ljubljanassa Sloveniassa. 

Susanne Weinbrenner johti EFRR 

2019 Berliinissä ja jatkaa EFRR:n 

puheenjohtajana 2 vuotta. 

Frederike Van Wijck väistyi 

puheenjohtajuudesta, johon 

hänet nimettiin Glasgow´n 

kongressissa, Skotlannissa. 

 



 

     

Parhaan posterin palkinnon, Berlinin karhun, voitti suomalainen esitys työryhmältä J. Mäkinen, P. Heino & 

Seppänen-Järvelä,R. Riitta Seppänen-Järvelä kävi pokkaamassa palkinnon kongressin päätöstilaisuudessa 

puheenjohtaja Susanne Weinbrenneriltä. 

 


