Velkommen til DSKKB’s fredagsarrangement 2010
DSKKB har i år fornøjelsen af at præsentere tre spændende indslag om aktuelle emner til
fredagsarrangementet. Vi starter allerede dagens program kl. 15 med et eftermiddagsarrangement med
stor relevans for alle klinikere, så få allerede nu booket tiden i klinikkens kalender.
Arrangementet er gratis for alle.

Kl. 15.00

Ultralyd – workshop.
Vi starter med to timers workshop om diagnostisk ultralyd. Kom og prøv kræfter med
teknikken og forskelligt apparatur. Workshoppen er for alle, og der bliver rig mulighed for
”hands on” superviseret af erfarne klinikere. Der vil blive mulighed for at undersøge en
”rigtig” skulderpatient. Claus Dam Nielsen, NIKKB, vil være til stede og give en
introduktion til den kompetencegivende efteruddannelse i ultralyd.

Kl. 17.00

Pause med sandwich og øl/vand.

Kl. 18.00

Ny forskning om brystsmerter.
Ser du også patienter med brystsmerter? Kiropraktorer er endnu en gang med i forreste
række, når det handler om diagnostik af lidelser fra bevægeapparatet. Det nyeste ph.d.projekt om diagnostik og kiropraktisk behandling af patienter med brystsmerter vil blive
præsenteret af kiropraktor Mette Jensen Stochkendahl.

Kl. 18.50

Pause

Kl. 19.00

Kandidater i fysioterapi – vores nye samarbejdspartnere?
Syddansk Universitet lancerer i 2011 en ny kandidat-uddannelse i fysioterapi. Lektor Hans
Lund, fysioterapeut og kommende studieleder, præsenterer uddannelsen, forskningen og
sætter fokus på grænsefladerne mellem de kiropraktiske og fysioterapeutiske
fagområder.

Kl. 20.00

De nye kiropraktorer – uddannelse og kompetencer.
Prof. Jan Hartvigsen præsenterer den nye studieordning for studerende på Klinisk
Biomekanik på Syddansk Universitet

Kl. 20.20

Debat – Hvor bevæger vi os hen som behandlere på bevægeapparatsområdet?
Med udgangspunkt i deres indlæg fører Hans Lund og Jan Hartvigsen an i debatten, hvor
der bliver mulighed for spørgsmål fra salen samt at diskutere grænseflader mellem
faggrupper. Kom og deltage i debatten om, hvordan vi fremmer samarbejde frem for
konkurrence til gavn for begge professioner.

Kl. 21.00

Tak for i aften
Vel mødt!

