
 

Upperlimb retraining – evidence and the importance of translating it into practice.   

  

Temadag og generalforsamling i  

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi  

Fredag d. 13.marts 2020 

Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S 

Pris: Gratis for medlemmer af Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi                                        

Kun medlemmer kan deltage! (meld dig ind og deltag!!) 

Indskrivning: Mellem kl. 9.30 - 10.00 på selve dagen  

Tilmelding: via www.neurofysioterapi.dk  

Senest 1.marts 2019 – bindende tilmelding pga.forplejning  

Oplægsholder: Jane Burridge. Professor of Restorative Neuroscience, University of Southampton, United 
Kingdom and chair at ACPIN (the English association of neurological physiotherapy.  
 

Emne: Upperlimb retraining – evidence and the importance of translating it into practice.  

• Which interventions do we use and why? 

(robotics (not everyone has the acces to these), electrical stimulation, repetitive approaches)) 

• Meaningful measurements 

 

 

 

 

 

 

http://www.neurofysioterapi.dk/


Program: 

9.30: Registrering og morgenmad  

10.00: Velkomst 

10.15-12: Jane Burridge Part 1 - præsentation og information vedr. ACPIN 

12.45: Frokost og posterudstilling med kort præsentation 

13.15-14.00: Generalforsamling - Formandens beretning og valg til bestyrelsen (se dagsorden nedenfor) 

14.00-15.00: Kaffe og gruppearbejde – emne: DSNF på sociale medier 

15.00-16.30: Jane Burridge Part 2 

16.45-17.00: Afslutning  

 

Generalforsamling – dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. kasserer 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Eventuelt  

 
Evt. forslag der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen dvs. senest 28.februar 2020 til mail: neurofysioterapi@fysio.dk og offentliggøres for 
medlemmerne senest en uge før (gøres via hjemmesiden www.neurofysioterapi.dk). 
 

Poster fremvisning af projekter 

Har du lavet en poster og har lyst til at præsentere den – så mail til neurofysioterapi@fysio.dk emnefelt: 

poster til GF 

Via posteren kan man præsentere emner af interesse for fysioterapeuter der arbejder med neurologiske 
patienter, f.eks. faglige fokusområder, udviklingsprojekter, efter- og videreuddannelsesopgaver samt 
forskning indenfor neurofysioterapi og neurorehabilitering. 

Du skal senest den 15. februar 2020 give besked om du vil medbringe en poster, samt gerne også sende din 
poster som pdf–fil til neurofysioterapi.dk 

På dagen kommer du selv i god tid og hænger din fysiske poster op kl. 9.30-10. Mål på posteren er: Højde 
max 196 cm og bredde max 96 cm. Formatet kan også være liggende og/eller mindre. Der vil være 
dobbeltklæbende tape til rådighed.  

I frokostpause bedes du stå ved din poster, så deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål og få en snak. 
Alle postere er velkomne og vi glæder os til at se jeres postere og få indblik i de mange spændende ting der 
sker rundt omkring i landet. 
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