
Oplæg fra det videnskabelige panel
v/ Nanna Rolving & Jane Andreasen

Dialogmøde 22. oktober 2020

Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2022



Agenda for den næste time

• Formål med dagen – hvad skal I have med når I går herfra? 

• Formål med kongressen – hvad er missionen? 

• Rollefordelingen: det videnskabelige panel og Danske Fysioterapeuter, de 
faglige selskaber 

• Hvad er jeres ønsker til Fagkongressen? Opsamling på dialogmøde den 9. juni

• Gennemgang af de forskellige sessionstyper og gode råde til indsendelse af 
abstracts samt eksempler.

• Gennemgang af formål, proces og udbytte af de 3 workshops.

• Evaluering af dagen – hvilket udbytte tager selskaberne med fra dagen?



Formålet med dagen

At kvalificere og konkretisere jeres ideer igennem 3 
workshops, dels ved hjælp af fokuserede spørgsmål og dels 
ved sparring med jeres kolleger og med to fra det 
videnskabelige panel.



Formål med kongressen – hvad er missionen?

• Fagkongressen er rammen og platformen for 
• at formidle ny forskning og evidens på tværs af specialer og grene inden for 

fysioterapien

• dyrke det faglig fællesskab 

• socialt samvær med kolleger og fagfæller.



Fagkongres - organisering

• Planlægningen af fagkongres 2022 er organiseret i en række spor: 
• et fagligt spor 
• et fællesskabsspor, 
• et marketing- og kommunikationsspor, 
• et økonomispor samt et messe/udstillingsspor. 

• Disse spor udgør tilsammen projektorganiseringen af fagkongres 2022, som er forankret i 
Afdeling Profession og Karriere i Danske Fysioterapeuter.

• Der er nedsat en styregruppe for fagkongres 2022, bestående af
• Danske Fysioterapeuters formand, 
• Formanden i Dansk Selskab for Fysioterapi, 
• Danske Fysioterapeuters direktør, 
• Danske Fysioterapeuters professionschef 
• Projektlederen for det faglige spor.



Videnskabeligt Panel 2022

• Jane Andreasen (formand), fysioterapeut, PhD, lektor, forskningsansvarlig 
terapeut, Afd. for Fysioterapi og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital, 
Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi, Institut for Medicin og 
Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

• Thomas Bandholm, fysioterapeut, PhD, Professor i Klinisk Træningsfysiologi 
og Rehabilitering, Forskningsleder, Physical Medicine & Rehabilitation 
Research - Copenhagen (PMR-C), Klinisk forskningscenter, Amager-
Hvidovre Hospitaler.

• Søren Thorlund Skou, fysioterapeut, PhD, Professor i Træning og Sundhed, 
SDU, Odense, Forskningsleder, Afd. for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved-
Slagelse-Ringsted Hospitaler. 

• Nanna Rolving, fysioterapeut, PhD, seniorforsker ved DEFACTUM, Region 
Midt og forskningsansvarlig terapeut, Diagnostisk Center, Regionshospitalet 
Silkeborg, ekstern lektor ved HEALTH, Aarhus Universitet



Videnskabeligt panels rolle

• Opgaven i det faglige spor er at sammensætte det videnskabelige og 
faglige program for fagkongressen. Herunder at samarbejde med de 
faglige selskaber i fysioterapi om at komme input til det faglige 
program

• Til dette formål nedsættes et videnskabeligt panel for fagkongres 
2022, som skal: 
• Rådgive vedrørende det videnskabelige indhold i programmet 

• Medvirke til at sikre et fagligt arrangement af høj kvalitet 



Det videnskabelige panel er ansvarligt for følgende 
opgaver: 

• Vurdering af det indsendte materiale til videnskabelige sessioner, 
abstracts, posters mv.

• Bidrage til at de faglige selskaber inddrages tidligt i 
planlægningsprocessen for at forberede indhold til programmet. 
Eksempelvis holde oplæg for de faglige selskaber på et dialogmøde 
arrangeret af Dansk Selskab for Fysioterapi 



De faglige selskabers rolle:

Jeres egne input om selskabernes rolle (fra kick-off møde den 9.juni): 

• ”Vigtigt at de faglige selskaber indgår i nogle mere forpligtende samarbejder i 
hele forberedelsen og afviklingen.”
• Hvilken rolle / opgaver ligger der i ”mere forpligtende samarbejder”?

• ”Valg af facilitatorer og moderatorer: Hvorfor ikke bruge de faglige specialer og 
selskaber, og bruge dem til at styre de forskellige sessions.”
• Opmærksomhed på hvad det kræver at være moderator / facilitator?



Temaer opsamlet fra kick-off møde 9. juni



Vigtigst: gør det anvendelsesorienteret



Mere tværfaglighed/tværselskabelighed

• Øget tværfaglighed på tværs af selskaber
• Mere tværfaglig repræsentation og det brede perspektiv på 

tværs af selskaber i sessioner. Fx psykiatri og arbejdsliv.

• Hvis det skal lykkes, er det centralt med ejerskab, fra de 
enkelte selskaber

• Styrke muligheder for ’networking’ på kongressen
• Hvordan kan man facilitere netværk fx på tværs af selskaber 

og tænke netværk ind i workshops?

• Vi skal og have lavet aftaler på tværs og mere inddragelse af 
flere netværk



Større fokus på formidling

• Evaluering af fagkongres 2018 både ”for højt niveau” og ”for lavt 
niveau”.

• Få gjort indholdet mere relevant og nært til deltagerne.

• Anvendelsesorienteret, fx med cases, fokus på implementering mv.

”Ikke et spørgsmål om niveau, men om formidling”



Sessionstyper



Generelle råd, uanset sessionstype:

• Kontakt ressourcepersoner fra relevante forskningsmiljøer så tidligt 
som muligt.

• Tænk mangfoldighed (køn, baggrund)

• Overvej mulige interessekonflikter (og angiv dem hvis de er tilstede)

• Prioritér klinisk anvendelighed (jf. forrige slides)



Keynote speakers – 45 minutter

• Budskabet skal ramme fysioterapeutfaget bredt

• Foregår i plenumsal

• Dansk eller international

• Fordel hvis oplægsholderen kan benyttes også i andre sessioner

• Overvej hvem der er kontaktperson for oplægsholderen. Denne er 
vært og har ansvar for oplægsholderens velbefindende under hele 
dennes ophold på Fagkongressen. 



Eksempel på indsendte forslag til keynotes

• Leading change: The Power of Collaboration and Thinking BIG



Fokuseret symposium – 90 minutter

• Fagligt emne/tema belyses og diskuteres fra flere vinkler af 3-4 
faglige specialister og forskere på området. 

• Vigtigt at sikre en mangfoldighed iblandt oplægsholderne - det 
gælder bl.a. køn og baggrund (gerne både forskere og klinikere).

• Vigtigt: hvordan den formidlede viden kan anvendes i praksis. 

• Indsendere angiver ”ønsketeam” af oplægsholdere. MEN: aftaler 
laves først når forslaget er godkendt af det videnskabelige panel og 
Danske Fysioterapeuter. 
• Overvej: Fysisk eller digital deltagelse af udenlandske oplægsholdere?

• Overvej: Kan udenlandske oplægsholdere tænkes ind i flere indsendte 
forslag, som fx keynote speakers eller ved workshops.



Eksempel på indsendte forslag til symposier

• Rehabilitering til patienter med blodprop i lungen



Workshop – 40 minutter

• En workshop har et stort praksiselement – maksimalt 1/3 skal 
være oplæg.

• Har ikke en fast skabelon, men kan fx være relevante praktiske 
fremvisninger som er koblet til symposier (forevisning) 

• Må meget gerne aktivere / inddrage deltagerne

• Det er op til de ansvarlige at beskrive, hvordan de vil præsentere 
på bedst mulig måde – beskriv specifikt hvordan de praktiske 
elementer skal afvikles.



Eksempel på indsendte forslag til workshops

• Undersøgelse, Planlægning og evaluering af indsatser til børn med 
cerebral parese med Gross Motor Function Measure



Round table diskussioner – 40 minutter

• Debat om forskellige faglige emner i fysioterapi (generiske eller 
diagnosespecifikke) – praksisrelevante emner / dilemmaer

• Indledes med et kort oplæg (max 5 min), hvor sessionens tema 
belyses.

• Herefter vil en eller flere moderatorer styre diskussionen omkring 
bordene og i plenum. 

• Beskriv gerne i abstract: 
• Hvad vil præsentationen bestå af? 

• Hvad forventes som deltagerne at få ud af sessionen?



Eksempler – round table:

1. Implementering af nationale kliniske retningslinjer i 
fysioterapeutisk behandling:
Beskrivelse af en patientcase: hvilken behandling vil I give denne patient? 
Derefter præsenteres og udleveres en pixibogs-udgave af en national klinisk 
retningslinje (NKR) og det diskuteres derefter, hvilken behandling vil 
patienten skulle modtage, hvis vi skulle integrere anbefalingerne i en NKR i 
behandlingsplanen.

2. Monitorering af behandlingseffekt:
Udlevering af en patientcase inkl. undersøgelse og behandlingsplan. 
Hvordan vil I opsætte mål og monitorere på behandlingseffekten inkl. 
præsentation af fx shared decision making, målsætning, brug af 
måleredskaber eller lignende.



Vigtige roller der skal beskrives:

• Tovholder: For hvert indsendte forslag er der en navngiven tovholder for den 
pågældende session. Tovholderen har dialogen med arrangørerne af 
Fagkongressen, ansvarlig for at koordinere og skabe kontakt mellem 
kontaktpersoner, oplægsholdere og moderatorer.

• Moderator: Sikrer at der er god sammenhæng og kun mindre overlap imellem 
de enkelte oplæg på den pågældende session. Moderatoren bør understøtte 
oplægsholderne i planlægningsfasen og under fagkongressen. Gerne med-
indsender af forslag.

• Kontaktperson: Hver oplægsholder skal tildeles en navngiven kontaktperson. 
Denne tager imod, er vært og har ansvar for oplægsholderens velbefindende 
under hele Fagkongressen. 



Vigtige roller – én person, flere kasketter

• Den samme person kan sagtens varetager flere 
funktioner under en session. Således kan tovholder, 
moderator og kontaktperson med fordel varetages af 
en og samme person

• Det er dog altid en fordel at være flere om at 
arrangere uagtet om der er tale om Keynote, 
Symposie, Workshop eller Round Table session.



Workshop 1: Få rammesat idéens indhold og 
formidlingsform – udfyld ”HV-” blomsten



Workshop 2:

• Workshop 2: Vend din/jeres idé med andre faglige selskaber –
mulighed for samarbejde?



Workshop 3

• Udfylde skabelon for abstract inklusiv handleplan



Evaluering af dagen

At kvalificere og konkretisere jeres ideer igennem 3 
workshops, dels ved hjælp af fokuserede spørgsmål og dels 
ved sparring med jeres kolleger og med to fra det 
videnskabelige panel.

Spørgsmål:

Hvordan har processen for at opnå dette mål fungeret?

Hvad har jeres udbytte været af dagen?


