
Annonce: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi

Fyraftensmøder om Klinisk ræsonneirng
Emne: 
Klinisk ræsonnering og beslutningsprocesser vedr. anamnese 
undersøgelse og behandling.

Formål:
At blive bevidste om overvejelser bag handlinger i den daglige kliniske praksis, både i undersøgelse og 
behandling. Deltagerne får på mødet en forståelse for de forskellige begreber i klinisk ræsonnering, dvs: 
diagnostisk ræsonnering, narrativ ræsonnering og behandlingsstrategier. Deltagerne får præsenteret 
hypotesekategorier som et værktøj til at lave beslutninger struktureret og på det bevidste plan.

Beskrivelse:
På workshoppen guides fysioterapeuterne gennem de processer der indgår i klinisk ræsonnering. De 
kliniske overvejelser vi gør i det daglige er oftest på flere niveauer. Vi gør os tanker om hvad patienten 
fejler, hvor smerterne kommer fra, hvor mange ressourcer patienten har og evt. hvordan patienten skal 
gribes an. Mange af de tanker er på det ubevidste plan, denne tavse viden og andre metoder som 
mønstergenkendelse og ubevidste shorts cut’s munder ud i en beslutning om hvordan patienten skal 
behandles. På fyraftensmødet vil vi forsøge at tydeliggøre denne tankerække og foreslå en metode til at 
systematisere den viden vi beror vores behandling på.

Målgruppe:
Fysioterapeuter

Arrangør: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi

Underviser:
Kristoffer Davey Dalsgaard BPt, Exam MT.
eller
Inge Ris, specialist i muskuloskeletal fysioterapi, DipMT, Master i Rehab

Tid: 17.00 til 20.00
Pris:  250kr medlemmer og 300kr ikke medlemmer inkl. kaffe/te og sandwich

Tilmelding: Bindende via e-mail til Jesper Holm je.holm@gmail.com med oplysninger om: 
mødedato, mødested, +/- medlem, navn og e-mail
Indbetaling senest 15 dage før mødet på reg.nr. 7270 konto.nr. 4023901 med tydelig angivelse af 
mødedato og -sted, dit navn og din e-mail. Kvittering får du med e-mail
Hvis du ønsker at afholde et fyraftensmøde så kontakt Jesper Holm.

Dato  Sted  Klinik
20/10/2009  Holbæk  Holbæk fysioterapi
28/10/2009  Sæby  BeneFit
5/11/2009  Tårnby  Fysiocenter Tårnby
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10/11/2009  Herning  Midtjysk fysioterapi
12/11/2009  Søndersø  Søndersø fysioterapi
17/11/2009  Skodsborg  Skodsborg fysioterapi
19/11/2009  Ishøj  Ishøj fysioterapi
3/12/2009  Odense  Fysioterapi & smerteklinik 
15/12/2009  Vejen  Fysioterapi og træning Vejen
12/01/2010  Århus C  Fysiocenter Århus
21/01/2010  Viborg  Klinik for fysioterapi
27/01/2010  Helsingør  Axeltorv Fysioterapi
09/02/2010  Aalborg  Fysioklinikken
17/02/2010  Maribo  Fysioteam Maribo
 


