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Fagligt program 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Fredag den 17. marts 2023 
 
                                                                                                       
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      – Lokale Hesselhaven               
                            Kaffe/the og kage i udstillingsområdet                                                                            

 
 
11:00 – 11:30   AFO Preference after Using an AFO with a Multi-Adjustable and a - Lokale Store Hessel 
   Blocked Ankle Joint in Patients Poststroke 
                            Foredragsholder: Ana Maria von Corvin, M.Sc., Orthotic Rehabilitation Studies    

Patient’s AFO preference and their involvement in the treatment decisions positively influence compliance improving the 
rehabilitation outcome. Similarly, physiotherapy that includes multiple repetitions of physiological movement in everyday 
situations may result in a neuroplastic long-term recovery of motoric function. Thus an AFO that sustains normal gait with an 
articulated, resistance adjustable and range of motion (ROM) controlled ankle joint not only prevents gait compensations but 
could lead to permanent recuperation poststroke with continued use. 

This case series evaluates the patient’s preferred setting in poststroke patients after four weeks using a blocked AFO and a ROM 
regulated ankle joint with plantar and dorsiflexion assistance/resistance function and emphasizes the importance of 
empowerment in rehabilitation.  

11:30 – 12:15   Spasticitet / CP    – Lokale Store Hessel 
   Foredragsholder: Rasmus Feld Frisk,Adjunkt, PhD, ,  

  Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet  

Foredraget tager udgangspunkt i hypertoni/muskelstivhed som den overordnede ramme. Foredragsholderen vil komme 
ind på hvordan henholdsvis spasticitet, dystoni og kontrakturer bidrager til stivhed og vigtigheden af at adskille dem fra 
hinanden, samt hvilke funktionelle konsekvenser det har.  
 

12:15 – 13:15   Frokost      -  Lokale Hesselhaven         

 
13:15 – 14:00    Børneortopædkirurgisk behandling af børn med Cerebral Parese – Lokale Store Hessel 
   Foredragsholder: Line Kjeldgaard Pedersen,  Afdelingslæge og PhD, 

  Børneortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 

 Børn og unge med CP ses i tværfaglig forum i CPOP regi, hvor der ud fra tværfaglige protokoller og samtaler laves behandlings- 
 planer. Oplægget tager udgangspunkt i hvilke redskaber vi har i behandlingskassen og med hvilke formål/indikationer de anvendes 
 hos forskellige aldersgrupper, CMFCS niveauer og behandlingsmål. Herunder ses både knogle/led operationer, vækstmodulerende  
 operationer, sene/muskel forlængende operationer, seriegipsninger, botox behandlinger, medicinsk behandling, fysio- og ergo- 
 terapeutiske indsatser, ortoser/bandager etc. 
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Fagligt program 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Fredag den 17. marts 2023 
 

 
14:00 – 14:45 Samspil mellem ortopædkirurg og bandagist     – Lokale Store Hessel 

Foredragsholder: Søren Kold, professor og specialeansvarlig overlæge 
for ortopædkirurgisk rekonstruktion og forlængelse, Aalborg Universitetshospital 

Ud fra eksempler med børn og voksne illustreres muligheder ved knogleopretning eller knogleforlængelse for optimeret 
knogleforlængelse 
for optimeret protesebehandling. 

 
 
 
14:45 – 15:45   Udstilling      - Lokale Hesselhaven                
   Kaffe/the, kage og frugt i udstillingsområdet                                                                             

 
 
 
15:45 – 16:30   Debat om amputationsstumpe og proteseforsyning   - Lokale Store Hessel 
   Foredragsholder: Brian Lousdal, aut. bandagist 
  

Debat om amputationer og proteseforsyning på tværs af regionerne med henblik på dialog med lægerne i DOS og fremme 
Samarbejdet. Brian Lousdal vil være moderator. 
 

16:30 – 16:45  Status på bandagistuddannelsen   - Lokale Store Hessel 
  Foredragsholder: Anders Tange, formand for Danske Bandagister                                                                                                                                                                           

 
 
 
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    - Christianslundsstuen                                          

   DJ, Alexander Dank
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Fagligt program 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Lørdag den 18. marts 2023 

 
07:00 – 09:00   Morgenbuffet      -  Restaurationen                                                        

 

09:00 – 09:45   Hvor langt er vi med osseointegration i Danmark, og hvad har vi lært  – Lokale Store Hessel 
  siden de første dansk-osseointegrerede benamputerede blev protese- 
  forsynede i 2010?  

 Foredragsholder: Henrik Tingleff, aut. bandagist, Bandagist-Centret A/S 
  Foredragsholder: Benedikte Krogh Holck Christensen, aut. bandagist, Ortos A/S 

Bandagist Henrik Tingleff tager os igennem udviklingen inden for TF-osseointegration og deler ud af sine erfaringer med 
proteseforsyningen af både ben- og fingeramputerede. 
Bandagist Benedikte Krogh Holck Christensen har arbejdet med osseointegrerede armamputerede siden 2014 og deler ud af sine 
erfaringer med proteseforsyningen af denne gruppe af patienter. 
Begge kommer ind på deres erfarede fordele og ulemper ved osseointegration samt på fremtidsperspektiverne for brugen heraf. 

 
 

09:45 – 10:00  Bacheloropgave: Donation af brugte hjælpemidler  - Lokale Store Hessel 
  Foredragsholder: Nadja Kvistgaard Andersen, turnuskandidat,  
                           Bandagist-Centret A/S 

Er det stadig relevant at donere brugte hjælpemidler, eller er det til mere skade end gavn for modtageren? 
En bacheloropgave omkring donation af brugte hjælpemidler fra både afsenderens og modtagerens synsvinkel. 

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

 
   
11:00 – 11:30   DS – fra ide til koncept, samt dagligdagserfaringer fra klinikken – Lokale Store Hessel 

  Foredragsholder: David Lindgren, Össur  
  Foredragsholder: Daniel Bjerre Wejse, aut. bandagist, Ortos    

Fra trykafstøbning → ICEX → MSS → (MSS TF) → Direct socket TT → Direct socket TF. Historikken og de vigtigste erfaringer  i 
udviklingen af konceptet Direct Socket. Derudover vil der være kort oplæg om dagligdagserfaringer md DS på TT og TF niveau. 
 

 
11:30 – 13:00   Kunsten at brokke sig    – Lokale Store Hessel 
   Foredragsholder: Stressekspert Storm Stensgaard 

Et sjovt og tankevækkende foredrag, der stiller skarpt på en af danskernes yndlingsbeskæftigelser, nemlig brok. Vi brokker os 
meget, og det fylder meget i vores liv på godt og ondt, men kan vi blive endnu bedre til det? Kan vi brokke os mindre eller på en 
bedre måde? 
Kan vi med fordel anskue brok som en kunstform og/eller gå videnskabeligt til værks? 
Med en humoristisk tilgang tager Storm Stensgaard afsæt i sin stressvidenskabelige baggrund og ser på, hvad brok egentlig er, 
hvad koster det os i forstyrrelser i forhold til trivsel, arbejdsro og arbejdsglæde, og hvordan kan vi håndtere det og omdirigere 
vores trang til brok, så de bliver konstruktivt og nyttigt. 
Foredraget udformes som en underholdende skattejagt, hvor vi kommer langt omkring bl.a. smil, spejlneuroner, social kapital 
og kønsforskelle. En anderledes, men brugbar tilgang til den sunde arbejdskultur.   

 

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


