
                                            

 

                                            

Tværfaglig Amputations Konference 

National klinisk retningslinje for rehabilitering og proteseforsyning  

efter større benamputation 

 

Tirsdag den 14. juni 2022 

Musholm, ferie- sport og konference, 

Musholmvej 100, 4220 Korsør 

 

 

FSOS 
 



 

Tværfaglig Amputations Konference  

National klinisk retningslinje for rehabilitering og proteseforsyning efter større 

benamputation 

Dato:  Tirsdag den 14. juni 2022 

Tidspunkt: Kl. 8.30 – 16.00. Konferencen starter kl. 9.30 

Sted: Musholm – Ferie – Sport – Konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør 

Deltagere: Fagpersoner indenfor amputation samt rehabilitering af amputerede 

Pris:  Tilmelding senest den 6.5.2022, kl. 12.00 – 1.000 kr. inkl. moms og forplejning  

 Tilmelding efter den 6.5.2022, kl. 12.00 og senest den 30.05.2022, kl. 12.00  – 1.500 kr. 

 inkl. moms og forplejning. 

 Tilmelding: Tilmelding og betaling er bindende og foretages til NemTilmeld. 

 Betaling kan foretages som bankoverførsel, med betalingskort eller som EAN-betaling. 

 Der fremsendes efterfølgende en bekræftelse på tilmeldingen. 

 Hent linket: https://danskebandagister.nemtilmeld.dk/10/ 

Arrangør: NARD - Netværk for Amputations Rehabilitering i Danmark, Danske Bandagister og FSOS, 

Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker. 

 

Overnatning: Det er muligt for egen regning at overnatte på Musholm fra mandag den 13.06.2022 til  

tirsdag den 14.06.2022. Værelse koster 790 kr. inkl. moms og morgenmad. 

Middag: Det er muligt at bestille aftensmad for egen regning.  

Kontakt Musholm direkte for at gøre brug af overnatningstilbuddet eller bestilling af 

aftensmad. 

 

Program: Der tages forbehold for mindre justeringer. 

  



 

Program: 

 

Kl. 8.30 – 9.30 Registrering og netværk med andre fagpersoner samt kaffe/the og brød  

 

Kl. 9.30 – 9.45 Velkomst  

 

Kl. 9.45 – 10.15 Hvorfor skal vi have Nationale Kliniske Retningslinjer på 

amputationsområdet? 

Foredragsholder: Ann Dorthe Olsen Zwisler, Professor, hjertelæge, ph.d., exam.art.  
 

Kl. 10.15 – 11.00 Intensiv multimodal rehabilitering, erfaringer fra Norge 

Rehabilitering på Unicare 

Foredragsholder: Gitte F. Hilding, Fysioterapeut, Unicare, Norge  

Spørgsmål og dialog med oplægsholdere samt arbejdsgruppen bag NKRA anbefaling 

omkring ”Intensiv multimodal rehabilitering” 

 

Kl. 11.00 – 11.30 Strække ben pause samt isvand og frugt 

 

Kl. 11.30 – 12.15  Screeninger for psykosociale behov 

Screening for angst og depression - hvorfor og hvordan? 
 
Foredragsholder: Lotte Helmark, Sygeplejerske, MPH, Phd. Studerende, Sjællands 

Universitetshospital 

Spørgsmål og dialog til oplægsholdere samt arbejdsgruppen bag NKRA anbefaling 

omkring ”Løbende screeninger for psykosociale behov” 

 

Kl. 12.15 – 13.15 Frokost inkl. isvand samt mulighed for rundvisning 

 

Kl. 13.15 – 14.00 Mikroprocessorkontrollerede komponenter 

Hvad er Mikroprocessorkontrollerede knæ?  

Foredragsholder: Kort introduktion ved Anders Tange, Formand for Danske 

Bandagister 

 



Gang med MPK><non-MPK 

Foredragsholder: afventer 

Spørgsmål og dialog til oplægsholdere samt arbejdsgruppen bag NKRA anbefaling 

omkring ”Mikroprocessorkontrollerede komponenter” 

 

Kl. 14.00 – 14.40 Proteseforsyning med objektive mål   

At blive testet på sengekanten uden at vide det 

Foredragsholder: Marianne Palm, Formand for Amputations Foreningen 

Erfaringer fra arbejdet med udarbejdelse af NKRA anbefalingen og fra klinisk praksis 

Foredragsholder: Hanne M. Popp, afdelingslæge, Kolding Sygehus 

Spørgsmål og dialog til oplægsholdere samt arbejdsgruppen bag NKRA anbefaling 

omkring ”Proteseforsyning med objektive mål”  

 

Kl. 14.40 – 15.40 Non-farmakologiske behandlinger mod fantomsmerter 

Besøg informationsstandene samt pause med kaffe/the med kage 

• Arbejdsgruppen bag NKRA anbefaling omkring ” Non-farmakologiske behandlinger 

mod fantomsmerter” 

• Fysioterapeut Mads Thorning Pedersen er kåret til ”Årets Furesøborger 2021” af 

Furesø Handicaporganisationer bl.a. pga. hans legende tilgang og inddragelse af 

naturen. "Når man er ude i naturen, er sygdommen pludselig ikke i fokus. Der er 

også nogle ting, der er lettere at tale om. Det er et frirum, hvor man kan slippe de 

tunge tanker" udtaler Mads.  

• VR-teknologi mod fantomsmerter, Neuromotus  

• VR-teknologi med afspænding/mindfulness mv., Khora  

• Spejlterapi ved ergoterapeut Kirsten C. Pedersen fra firma K.C. Pedersen  

• Bandagisternes tilbud til non-farmakologisk smertebehandling – Repræsentanter fra 

Danske Bandagister  

• Hvordan er det at leve med fantomsmerter og hvilke erfaringer har vi med 

behandling, repræsentanter fra Amputations Foreningen  

• Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ved Kajsa Lindberg, Fysioterapeut, 

Sundhedshus Vanløse og Britt Frausing, Fysioterapeut, Rigshospitalet -  ACT har 

ikke i sig selv fokus på fantomsmerter, men handler om adfærdsændringer og støtte 

til håndtering af forandring for den enkelte  

 

 

Kl. 15.40 – 15.55 Amputationsdatabaser – ”de første skridt” 

Invitation til at deltage i kommunal database med fokus på effekt af genoptræning af 

benamputerede med protese 



 

Foredragsholdere:  

Jan Arnholtz Overgaard, Udviklingsfysioterapeut Cand. Scient Fys., Ph.d.studerende, 

Decentral, Enhed for Rehabilitering, Team Træning, Lolland Kommune, 

Forskningsenheden PROgrez, Afdeling for Fysio - og Ergoterapi, Næstved-Slagelse-

Ringsted Sygehuse 

Kajsa Lindberg, Fysioterapeut og faglig vejleder på benamputationsområdet i 

Københavns Kommune 

   

Dan-amp 

Foredragsholder: Ulla Riis Madsen, Repræsentant fra styregruppen for Dan-Amp  

 

Kl. 15.55 – 16.00 Afrunding af dagen  

 


