
Årsmøde 2019 
 

Indbydelse 
 
Ergoterapifagligt Selskab børn og unge & Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi 

inviterer til Årsmøde og generalforsamling den 28.-29. marts 
2019 på Scandic Hotel i Kolding. 
 
Det overordnede mål med mødet er at samle medlemmer af de to faglige selskaber for 
at give mulighed for at videndele, netværke og udveksle erfaringer på tværs af 
faggrupper og ansættelsessteder. Årsmødets overordnede titel er ’Børnedage 2019’.  

 
Dagene kommer til at bestå af fælles oplæg og en række parallelle foredrag og workshops, hvor 
fysioterapeuter og ergoterapeuter vil præsentere udviklingsprojekter, forskningsprojekter og diskutere 
arbejdet som fysioterapeut eller ergoterapeut indenfor børneområdet. 
 
Se program for dagene og beskrivelser af de enkelte præsentationer på vores hjemmeside: 
www.boernefysioterapi.dk 
 
Pris for deltagelse: 
Deltagelse torsdag og fredag med overnatning i delt dobbeltværelse 2000 kr. 
Deltagelse torsdag og fredag uden overnatning inkl. aftensmad  1600 kr. 
Deltagelse torsdag inkl. aftensmad    1200 kr. 
Deltagelse fredag     1000 kr. 
EFS B&U giver et tilskud til deres medlemmer på 25% af prisen for deltagelse. 
 
Der er et begrænset antal værelser til overnatning. Disse fordeles efter ’først til mølle’ princippet. 
Det er ikke muligt at få enkeltværelse, men det er muligt at få en ekstra opredning i et 2-personers 
værelse. Eventuelt overnatning den 27. marts 2019 aftales direkte med hotellet. 
 
Tilmelding til parallelle sessioner og overnatning fordeles efter ”først til mølle” princippet.  
Tilmelding åbnes den 20.11.2018 - Sidste frist for tilmelding er den 1.2.2019. 
 
Tilmelding skal ske her: https://dspf.nemtilmeld.dk/1/ 
Ved tilmelding vælges parallelle sessioner og det angives hvem man ønsker at 
dele værelse med. 

 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Lisbeth Hjorth Brandt (Ergoterapi 
Fagligt Selskab for børn og unge) på lh5@balk.dk eller Helle Mätzke 
Rasmussen (Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi) på hera@r82.com. 
 
 
 
  

mailto:lh5@balk.dk
mailto:hera@r82.com


Program 
 

Torsdag den 28.3.2019 

9.30 Kaffe/the, frugt og nødder - Registrering 

10.00 Velkomst  

10.15 Plenum session 

12.00 Frokost 

13.00 Parallelle sessioner 1 - Torsdag (session 1-6) 

14.15 Kaffepause + poster præsentationer 

15.00 Parallelle sessioner 2 – Torsdag (session 7-12) 

16.30 Generalforsamlinger 
DSPF og EFS børn og unge 

18.45 Aftensmad 

20.00 Fælles hygge 

 

Fredag den 29.3.2019 

9.00 Parallelle sessioner 3 – Fredag (session 13-18) 

10.15 Pause + poster præsentationer 

10.45 Parallelle sessioner 4 – Fredag (session 19-24) 

12.00 Frokost 

13.00 Plenum session 

14.00  Afslutning og Tak til aktive deltagere 

14.30 God tur hjem – Husk jeres goodie bag (muffin, frugt, vand) 

 
 


