
 
Dialogmøde og workshop Fagkongres 2022 

Bibi Dige Heiberg

  7. september 2020 

 
Invitation til Dialogmøde & Workshop vedrørende Fagkongres 2022  
 
Tid: torsdag d. 22. oktober kl 10 - 16  
Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart  
 
DSF samarbejder med Danske Fysioterapeuter om Fagkongres 2022. 

Det videnskabelige panel blev nedsat i foråret og der er nu åbnet for indsendelse af forslag til det 
videnskabelige program. 

Har dit selskab en god ide, men mangler sparring til at komme helt i mål med jeres forslag? I får hermed 
muligheden for direkte sparring med 2 af Det videnskabelig panels medlemmer, når vi d. 22. oktober 
afholder dialogmøde og workshop. 

Der er plads til 2 repræsentanter pr. selskab, gerne nogel som går med overvejelser om at byde ind på det 
videnskabelige program.  
Hvis I ønsker at deltage, så skriv til Bibi Heiberg på  fagkongres@fysio.dk senest 8. oktober 2020. Husk at 
oplyse hvilket selskab i repræsenterer og navne på deltagerne. 

Foreløbigt Program: 

10.00 – 10.15 Velkomst og kort introduktion v/ Bibi Heiberg og Janne Dyrby 

10.15 – 10.45 Indledende sparring – status på hvor er repræsentanterne fra de faglige selskaber ift. at byde 
ind på det videnskabelige program? v/ Bibi Heiberg og Janne Dyrby 

10.45 – 11.45 Oplæg ved repræsentant fra Videnskabelig PanelV/ Jane Andreasen & Nanna Rolving 

11.45 – 12.30 Frokostpause 

12.30 – 13.00 Workshop 1: Ideudvikling internt i selskaber.v/ Jane Andreasen og Nanna Rolving 

13.00 – 13.15 Opsamling i plenum 

13.15 – 14.00 Workshop 2: Netværks sparring – selskaber matches på tværs ud fra ideer/erfaring/? v/ Jane 
Andreasen og Nanna Rolving 

14.00 – 14.15 Opsamling i plenum: 15 min. 

14.15 – 14.30 Pause 

14.30 – 15.15 Workshop 3: Handleplan – hvad gør jeg/vi herfra? v/ Jane Andreasen og Nanna Rolving 

15.15 – 15.45 Afrunding og opsamling  
 
 
Vi glæder os til at se jer til en spændende dag. 

 
 

Bedste Hilsner 
Janne Dyrby & Bibi Heiberg 
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