
PLENUM JYLLAND SJÆLLAND FYN ODENSE LOKALE 6 LOKALE 7-8 LOKALE 9-10 LOKALE 21-23 LOKALE 24 LOKALE 26 HAL C

08.45 - 10.00      Registrering m. morgenmad & netværk - besøg udstillerne     HAL C

   
Danmarks  
største 
samlede 
udstilling 
af træ-
nings- og 
behand-
lings- 
udstyr til  
fysiotera- 
peuter

10.00 - 10.45    Officiel åbning af Fagkongres 2022     HAL A

10.45 - 11.35    Faglighed i Fysioterapi     HAL A          

11.35 - 11.45    Find ud til sessionerne

11.45 - 12.45    Applying 
exercise evidence 
for lower limb 
tendinopathy into 
practice

   Violation  
embodied – how 
does it work and 
how does it show?

   How can 
clinicians use data 
to improve rehabi-
litation practice?

   Ankelfraktur  
og Achillessene 
ruptur: rehabili-
tering

   Kvalitets- 
udvikling,   
udviklingsklinikker, 
implementering  
af NKR og  
stratificering af 
lænderygpatienter

   Neurologisk 
rehabilitering: 
Rett Syndrom, 
Myasthenia Gravis 
og CRPS

   Faglig ledelse 
og kompetence-
udvikling, intern 
kommunikation 
og implemen- 
tering af CPAx

   Post-kirurgisk 
rehabilitering 

   Social ulighed i 
sundhed i et livs-
forløbsperspektiv 
for mennesker 
med funktions- 
nedsættelser 
opstået i  
barndommen

   Muskulo- 
skeletale smerter 
og lænderyg 
problematikker

   Apoplexi 
og traumatisk 
hjerneskade: 
rehabilitering 

12.45 - 14.15
Poster- 
sessioner  
13.35 - 14.05

      Frokost og Netværk – Besøg udstillerne     HAL C

    GLA:D® Ryg    Hjerte/lunge    Neurologi    Overvægt,  
PTSD og PHA

14.15 - 15.00    Non-specifikke faktorer i fysioterapi     HAL A

15.00 - 15.15    Find ud til sessionerne

15.15 - 15.55    Evidence of 
physiotherapy 
treatments for 
shoulder pain 
across populations

   Placebo i klinisk 
praksis – ven eller 
fjende? 

   Fysioterapi og 
astma – hvordan 
med det?

  Træning og 
rehabilitering af 
columna-relate-
rede muskulo-
skeletale smerter 
– hvorfor virker 
det og for hvem? 
Fra laboratoriet til 
klinisk praksis

   Træning  
og patient- 
uddannelse som 
forebyggelse og 
behandling af 
multisygdom

   Rehabilitering 
ifm. skuldersmer-
ter, hoftedysplasi 
og håndskader

   Knæproble- 
matikker –  
rehabilitering (1)

   Hvordan kan  
vi forstå traumer 
i fysioterapeutisk 
praksis

   Udviklings-
muligheder og 
kompetencer i 
privat praksis 

   Følger efter 
hjernerystelse: 
Fysioterapeutens 
rolle i rehabili-
tering

   Måleredska-
ber for klinikere, 
anvendelse og 
fortolkning

16.00 - 16.45    Få mere  
tilfredse borgere 
gennem  
samarbejde om  
hjælpemidler

   Knæproble- 
matikker – ”knæ-
manipulation, 
benamputation og 
artroseskole” (2)

16.45 - 17.35      Kaffe og Netværk – Besøg udstillerne     HAL C

17.35 - 18.20    Fremtidens Fysioterapeut – Hvor skal vi hen du?     HAL A

18.30 - 20.30    Get-together     HAL B

20.00  
General- 
forsamlinger

   Praktiserende 
Fysioterapeuter

  Dansk Selskab 
for Fysioterapi i 
Arbejdsliv

   Dansk Selskab 
for Pædiatrisk 
Fysioterapi

   Dansk Selskab 
for Hjerte- og  
Lunge Fysioterapi

   Dansk Selskab 
for Mekanisk 
Diagnostik og 
Terapi

TORSDAG 17. MARTS  

Se programmet i detaljer på fagkongres22.dk eller via appen
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  SPECIALIST TALK   SYMPOSIUM   WORKSHOP   MUNDTLIGE PRÆSENTATIONER   POSTERPRÆSENTATIONER   
  KEYNOTE   ROUND TABLE    FORPLEJNING   PAUSE    PLENUM  
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PLENUM JYLLAND SJÆLLAND FYN ODENSE LOKALE 6 LOKALE 7-8 LOKALE 9-10 LOKALE 21-23 LOKALE 24 LOKALE 26 HAL C

08.00 - 08.45   Kom godt 
i gang med 
netværk

  Netværk 
for kommunale 
udviklings- 
fysioterapeuter

  Vestibulær 
dysfunktion og 
rehabilitering - 
Nationalt netværk 
for fysioterapeuter

  Netværk for 
Fysioterapeuter 
på Intensiv afsnit

  Netværk for 
akutfysioterapi

  Dansk Selskab 
for Onkologisk og 
Palliativ Fysio-
terapi

  Dansk Selskab 
for Pædiatrisk 
Fysioterapi

  Dan-
marks  
største 
samlede 
udstilling 
af træ-
nings- og 
behand-
lings- 
udstyr til  
fysiotera- 
peuter

08.50 - 09.00    Festlig opkvikker     HAL A

09.00 - 09.45    Digital physiotherapy care for musculoskeletal conditions – current scope and future directions     HAL A

09.45 - 09.55    Find ud til sessionerne

09.55 - 10.40    Gør evidens  
os til bedre  
terapeuter? 

   Rehabilitating 
after Heart and 
lung diseases: 
how to improve 
patient  
participation

   Osteoporose  
– en muskulo- 
skeletal  
udfordring

   Exercise 
prescription for 
shoulder rehabili-
tation: translating 
research into 
clinical practice

   Patient- 
centreret praksis  
i børnehøjde

   Hoftefraktur  
og THA:  
rehabilitering

   Dysfunktionel 
vejrtrækning 
hos voksne med 
astma – at se og 
behandle

   Forudsæt- 
ninger for 
rehabilitering. 
Hvordan arbejder 
vi i praksis med 
plasticitet og får 
givet ejerskab for 
selvtræning til 
den enkelte

   ”Jeg er tømrer-
svend, jeg har det 
godt – jeg sover 
hver nat, for jeg 
arbejder hårdt”

   Surgical  
prehabilitation: 
from evidence to 
clinical practice 

   Digital  
physiotherapy 
care for chronic 
conditions  
– scope, user  
experience,  
engagement  
and preferences

10.40 - 11.25    Rotatorcuff 
disorders:exercise 
and pain

   Gluteal tendin- 
opati og hofte- 
impingement: re- 
habilitering. Effekt 
af GLA:D® knæ

   Covid-19  
og KOL:  
rehabilitering

   Den ældre  
patient: Mobilise-
ring og trænings-
fastholdelse 

11.25 - 12.05      Kaffe & Netværk – Besøg udstillerne     HAL C

12.10 - 13.10     Klædt på til fremtiden?     HAL A

13.10 - 14.40 
Poster- 
sessioner 
13.35-14.05

      Frokost og Netværk – Besøg udstillerne     HAL C

   Muskulo- 
skeletal ”Min Ryg”

   Geriatri    Arbejdsliv  
og organisation

14.45 - 15.30    Monopolet: 
Hvor vil vi hen 
med fremtidens 
fysioterapeutiske 
kerneopgaver?s

   Vestibulær 
dysfunktion

   Self-manage-
ment? Hvordan 
faciliterer vi 
egenhåndtering 
hos personer med 
kroniske lidelser?  

   Boldspil og 
sundhed – hvad  
har det med  
fysioterapeuter  
at gøre?

   Fysio- 
terapeutisk  
samtale om 
seksuel sundhed – 
set fra et patient 
perspektiv

   Hjerte- og  
lungerehabili- 
tering: frafald 

   Indlagte 
patienter: øget 
fysisk aktivitet  
og monitorering

   Neuroplastiske 
principper omsat 
i praktisk træning 
af den neurologi-
ske patient

   Fysioterapeu-
ter på hospitaler 
som en del af 
de medicinske 
ambulatorier og 
som tværsektoriel 
brobygger

   Træning til 
ældre med kræft

   Børn med CP 
og rehabilitering. 
Fysisk aktivitet 
til børn

15.30 - 16.15    Vestibulær dys- 
funktion – en be- 
grebsafklaring af  
vestibulær dys- 
funktion, vestibu- 
lær rehabilitering 
og patienthånd- 
tering i 3 specialer

   Dysfunktionel 
vejrtrækning 

   Neuro- 
rehabilitering og 
måleredskaber  
– hvad er anbe-
falingerne, og 
hvordan forholder 
vi i praksis?

   Fordomme og 
fakta! Vær med til 
at diskutere det 
fysioterapeutiske 
tilbud til de alle-
rældste borgere

   PREP –  
An innovative  
approach to 
improve partici-
pation in children 
and youth with 
disabilities

16.15 - 16.55      Kaffe og Netværk – Besøg udstillerne     HAL C

17.00 - 18.00    Danske Fysioterapeuters Ph. D Cup 2022     HAL A

18.00 - 18.15    Prisoverrækkelse     HAL A

18.15 - 19.45    Pause i programmet

 19.45 - 00.30      Festmiddag     HAL B

FREDAG 18. MARTS  

Se programmet i detaljer på fagkongres22.dk eller via appen



  SPECIALIST TALK   SYMPOSIUM   WORKSHOP   MUNDTLIGE PRÆSENTATIONER   POSTERPRÆSENTATIONER   
  KEYNOTE   ROUND TABLE    FORPLEJNING   PAUSE    PLENUM  
  BESØG UDSTILLINGEN    NETVÆRKSMØDE   GENERALFORSAMLING   SOCIALT ARRANGEMENT   PANELDEBAT 

PLENUM JYLLAND SJÆLLAND FYN ODENSE LOKALE 6 LOKALE 7-8 LOKALE 9-10 LOKALE 21-23 LOKALE 24 LOKALE 26

09.00 - 09.45    Rehabilitering – hvorfor er det vigtigt for fysioterapeuter?     HAL A

09.45 - 09.55    Kaffe & Netværk    

09.55 - 10.40    On the other 
hand… – a func- 
tional perspective  
on bimanual  
performance

   Træning ved 
hofteartrose og 
efter hofte- 
alloplastik

   Graviditet og 
fysisk aktivitet

   Lænde- 
rygsmerter:  
Undersøgelse og  
behandling  
(1)

   Hjernerystelse 
– fra anamnese til 
behandling 

   Reguler 
nervesystemet 
gennem leg

   Hvordan kan 
fysioterapeuter 
samtale og  
intervenere om 
seksuel sundhed?

   Fra syge- 
melding til arbejde 
– hvordan hjælper 
vi patienten på vej?

   Videnbaseret 
praksis: Implemen-
tering af ny viden – 
i eller med praksis

   Fatigue – en 
væsentlig faktor 
i rehabilitering. 
Eksempler fra 
patienter med 
neuromuskulære 
sygdomme og 
multipel sklerose

   Den geriatriske 
patient – træning:  
Indlæggelse,  
demens og fald  
(1)

10.40 - 11.25    Behavior change 
in physiotherapy 
–  why, when  
and how?  

   Lænde- 
rygsmerter:  
Undersøgelse og  
behandling  
(2)

   Træning  
af mennesker  
med langvarigt  
belastende  
nakkebesvær

   Erhvervet  
hjerneskade:  
armprognose  
og gangtest

   Osteoporose:  
individualisering af 
fysisk aktivitet og 
træning

   Barnets rolle 
i målsætning og 
træning. Kan vi 
gøre det bedre?

   Den geriatriske 
patient – træning:  
Indlæggelse, 
demens og fald  
(2)

11.25 - 11.55    Pause og find ind i HAL A   

12.00 - 12.45    Fra fysioterapeutstuderende til landskendt komiker – hvor heldig kan man være?     HAL A

12.45 - 13.00    Afslutning m. uddeling af pris for bedste poster      HAL A

13.00    SANDWICH-TO-GO       

LØRDAG 19. MARTS  

Se programmet i detaljer på fagkongres22.dk eller via appen


