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DANSKE BANDAGISTERS
ÅRSMØDE DEN 1. – 2. APRIL 2022
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Fagligt program
________________________________________________________________________________________________________

Fredag den 1. april 2022

08:00 – 09:00 Registrering og
Morgenkaffe/the med friskbagt brød, ost, pålæg, frugt

- Lokale Hesselhaven

09:00 – 10:00 Generalforsamling for Lønmodtagerfraktionen

- Lokale Store Hessel

09:00 – 10:00 Generalforsamling for Danske Bandagistvirksomheder

- Lokale Admiralstuen

10:00 – 11:00 Udstilling
Kaffe/the og kage i udstillingsområdet

– Lokale Hesselhaven

11:00 – 11:30 IKA-protese vurderingsskemaet
Foredragsholder: Fysioterapeut Christian Langhorn, Sahva A/S

– Lokale Store Hessel

Nedslagspunkter i protesevurderingsskemaet sammenholdt med status på implementeringen i udvalgte kommuner.
Erfaringer og kommentarer til de første 5 måneder med IKAs anbefaling samt status på om skemaet bruges i kommunerne.

11:30 – 12:15 Spasticitet
Foredragsholder: Professor, PhD, Jakob Lorentzen, Rigshospitalet

– Lokale Store Hessel

I sit foredrag vil Jakob Lorentzen komme ind på baggrunden for, hvordan spasticitet og kontraktur kan opstå hos neurologiske
patienter, herunder sammenhængen med fysisk aktivitet. Han vil med dette udgangspunkt fortælle om mulighederne for at
påvirke disse fænomener i positiv retning ved hjælp af forskellige interventioner.

12:15 – 13:15 Frokost

- Lokale Hesselhaven

13:15 – 14:00 SDR (Selective dorsal rhizotomy)
Foredragsholdere: Fra Team Odense

– Lokale Store Hessel

Et rhizotomiforløb gennemgås fra indikation til operation og opfølgning. Fysioterapeuten vil præsentere den
potentielle kandidat til rhizotomi ved at tage udgangspunkt i en reel case med video. Herefter en pædiater, ortopæd
med henblik på reelt at stille indikation og vurdere evt. ortopædkirurgiske indgreb før/efter. Overlæge i neurokirurgi
vil gennemgå operation, og endelig vil fysioterapeuten igen orientere med henblik på efterforløb. Der vil være god tid
til diskussion og spørgsmål fra salen.
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Fagligt program
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Fredag den 1. april 2022

14:00 – 14:30 Fri lap til amputationsstump
– Lokale Store Hessel
Foredragsholder: Sinem Saritas, Reservelæge, Aarhus Universitetshospital
Oplægget vil have særlig fokus på plastikkirurgiske behandlingsmuligheder, primært mikrokirurgisk, af traumepatienter med
større bløddelsdefekter. Der vil tages udgangspunkt i en patientcase, hvor der blev anvendt væv fra maven (DIEP-lap) til
rekonstruktion af større bløddelsdefekt på benet, hvorved patienten undgik amputation over knæ-niveau.

14:30 – 15:30 Udstilling
Kaffe/the, kage og frugt i udstillingsområdet

- Lokale Hesselhaven

15:30 – 16:00 Step into the future: C-Brace® a new generation of Neurorehabilitation - Lokale Store Hessel
orthotics
Foredragsholder: Fra Ottobock
Innovative Neurorehabilitation orthotics like Ottobock’s C-Brace® provide a new level of mobility for people affected by
complete or partial lower limb paralysis.
C-Brace supports during the entire gait cycle and adapts to any everyday situation in real time: flexion under load, navigating
slopes, walking over uneven terrain or going down stairs. Additionally, C-Brace offers new possibilities for both technicians and
users alike. Step into the future with us.

16:00 – 16:45 Status på bandagistuddannelsen
- Lokale Store Hessel
Foredragsholdere: Marianne Krog Rasmussen, Cand scient San, fysioterapeut
Karen Frederiksen, PH.D, Uddannelsesdekan for sundhedsuddannelserne, VIA
Repræsentanter for VIA, University College redegør for arbejdet med at sikre fortsat uddannelse af bandagister i Danmark,
hvordan en ny dansk uddannelse skal opbygges, og hvilke muligheder og fordele det vil give for kommende bandagiststuderende
og for faget som helhed.

16:45 – 17:00 Kort pause

17:00 – 18:00 Generalforsamling i Danske Bandagister

- Lokale Store Hessel

19:00

Velkomstdrink

- Tranque-Bar

19:30

Festmiddag

- Blå stue

22:00

Musik og dans
DJ, Alexander Danke

- Christianslundsstuen
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Lørdag den 2. april 2022
07:00 – 09:00 Morgenbuffet

- Restaurationen

09:00 – 09:45 Implementering af standardiseret amputationsprogram
Foredragsholder: Jenny Utbult, CPO

– Lokale Store Hessel

Jenny Utbult foredrager om implementering af standardiseret amputationsprogram i Stockholm, programmets
opbygning og implementering.

09:45 – 10:00 Bacheloropgave: ”Opnår en protesebruger (crus) bedre komfort- Lokale Store Hessel
mulighed med henblik på trykfordeling og volumkontrol ved at
anvende et hylster med et RevoFit2 laminerenskit frem for et
traditionelt hylster?
Foredragsholdere: Jacob Bjerregaard Feveile Jensen, Bandagist, Ortos A/S
og Jesper Beyer Fuglevig Andersen, Bandagist, Bandagist-Centret A/S
Protesebrugere har ofte problemer med optimal pasform og oplever forandringer i volumen. Et RevoFit2 laminationskit gør
det muligt for bandagisten at anvende målrettede kompressionslåger, som sørger for at brugeren kan øge eller mindske tryk
uden at have behov for at fjerne tøj eller tage protesen af.
Trykket mellem underbenet og protesen samt volumen af underbenet blev målt på en testperson diagnosticeret med longitudinel
dysmeli. Statiske og dynamiske tests, samt volumen af underbenet blev undersøgt over 4 dage. Signifikant mindskning af trykket
fremkom ved brugen af RevoFit2-protesen sammenlignet med den laminerede traditionelle protese. Trykforandringen i løbet
af dagen var signifikant faldende på RevoFit2-protesen i modsætning til den traditionelle, som var signifikant øgende.

10:00 – 11:00 Udstilling
Kaffe/the og kage i udstillingsområdet

– Lokale Hesselhaven

11:00 – 11:30 Nationale Kliniske Retningslinjer for den perioperative behandling,
pleje, rehabilitering og proteseforsyning til personer, som får
foretaget større benamputationer.
Foredragsholdere: Christina Erikstrup, Bandagist, Ortos A/S
og Anders Tange, Bandagist, Ortos A/S

– Lokale Store Hessel

En gennemgang af de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR), der skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj
kvalitet på tværs af landet til personer, der får foretaget større benamputationer.

11:30 – 13:00 Tankestyring
– Lokale Store Hessel
Foredragsholder: Maiken Juul, Cand.scient., forfatter og foredragsholder
Tankestyring hjælper i forhold til motivation, trivsel, kommunikation og personlig udvikling. Maiken Juul fortæller i sine
tankevækkende foredrag, hvordan man selv kan udvikle og præge sine tanker. Hun er en levende formidler, som autentisk og
empatisk inspirerer til nytænkning.
Med sine øjenåbnende foredrag giver Maiken Juul sine tilhørere konkrete værktøjer, vilje og lyst til forandring. Der er lagt op til
både et fagligt, underholdende og lærerigt indspark, som giver deltagerne lyst til at arbejde med deres egen tankestyring.

13:00 – 13:15 Afslutning
Baguette to go, inkl. 1 vand samt 1 stk. frugt
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- Lokale Store Hessel

