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• 1. ordinære generalforsamling 
• Over 250 medlemmer
• Status siden 12. november, hvor vi havde 

1. temadag (årsmøde) med næsten 100 
deltagere



Ergoterapeuten – december 2014



Fordeling af opgaver
Formand
• Annette Kjærsgaard
Næstformand
• Daniela Jakobsen
Økonomiansvarlig
• Tina Hansen
Kommunikationsansvarlige
• Mie K. Christensen 
• Louise Sonne Klint (midlertidigt medlem)
• Malene Bæk Kristensen (midlertidigt medlem)
• Marianne Castmar-Jensen (udtrådt december 2014)
• Marie Madsen (på barsel)
Sekretær
• Julie Boeberg Jensen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fra slutningen af februar 2015 har Louise, som arbejder på Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter og Malene, som nu studerer (tidligere Rigshospitalet) De to var friske og byde sig ind med arbejdskraft da vi virkelig stod og manglede – tusind tak for det. Dejligt med aktive og deltagende medlemmer, som kan springe til i en snæver vendingTænkte om det var klogt at vi rejser os når du nævner vores navn. Så at evtl nye medlemmer ved hvem vi er. Jeg har ikke billeder fra  os alle. Men vi er der  jo alle sammen. 



Formål

• Selskabets formål er at styrke fagligheden 
gennem videndeling og kompetenceudvikling, 
og dermed være med til at sikre, at 
ergoterapeuter som faggruppe er bedst muligt 
rustede til at løse denne specialiserede opgave. 
I selskabet har medlemmerne mulighed for at 
samarbejde på tværs af geografi, specialer og 
sektorer.

Vedtægter for EFS-dysfagi http://www.etf.dk/om-os-efs-dysfagi

http://www.etf.dk/om-os-efs-dysfagi


Status efter andet år
• 3 virtuelle møder
• 3 fysiske møder 
• Kommunikation internt og eksternt

– Google+
• Repræsentativ deltagelse

– Videnskabeligt råd (ETF)
– Forum for underernæring (Landbrug & fødevarer)
– ESSD 2015 i Barcelona
– ERGO 15 

• NKR-dysfagi
• Ergoterapeutiske kompetencer synke-spise-drikke



Markante ergoterapeutiske aftryk i 
NKR om dysfagi

Ergoterapifagligt Selskab for Dysfagi har stået for udpegelsen af tre 
medlemmer til arbejdsgruppen. De tre ergoterapeuter er:

•Daniela Jakobsen, specialergoterapeut neurorehabilitering, F.O.T.T. senior 
instruktør, udviklingsergoterapeut på Afsnit for Højt Specialiseret 
Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade på Glostrup Hospital.
•Mie Kirstine Christensen, Rehabiliteringskonsulent, Ergoterapeut i Egedal 
kommune.
•Annette Kjærsgaard, Forskningsansvarlig ergoterapeut, PhD, 
Specialergoterapeut Neurorehabilitering, F.O.T.T. instruktør, 
Forskningsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter –
Universitetsklinik for Neurorehabilitering.

Formålet med den kliniske retningslinje er, at afdække relevante 
udredningsmetoder og interventioner i forhold til øvre dysfagi, med henblik på 
at øge patientsikkerheden, dvs. mindske komplikationer, som kan medføre øget 
sygelighed og død, samt sikre ernæringstilstanden.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I april måned er tre ergoterapeuter begyndt på at formulere de nationale kliniske retningslinjer (NKR) om dysfagi i samarbejde med den øvrige arbejdsgruppe, som yderligere består af seks læger, en fysioterapeut og en sygeplejerske. Desuden er en fjerde ergoterapeut faglig konsulent på opgaven, som Sundhedsstyrelsen står bag.Dysfagi er et problemsfelt, der ofte lander på ergoterapeuters bord i Danmark.  I EFS-dysfagi har vi valgt at udpege ergoterapeuter til arbejdsgruppen fra egne rækker, da arbejdet kræver et tæt samarbejde, godt fagligt og metodisk kendskab samt skal være afsluttet medio november, fortæller Annette Kjærsgaard, som er formand i EFS Dysfagi.Ud over de tre i arbejdsgruppen er ergoterapeut og ph.d. Tina Hansen udvalgt og ansat som faglig konsulent for Sundhedsstyrelsen på opgaven. Formanden for EFS Dysfagi er godt tilfreds med, at ergoterapeuter nu får mulighed for at sætte store aftryk på de kommende nationale retningslinjer.- Vi er glade for, at vores fag er så godt repræsenteret med tre personer i den 11 mand store arbejdsgruppe, og at der desuden er en faglig konsulent med stor viden inden for området inde over. Men det er også meget relevant, at vi er med, for det er ergoterapeuter, der snart skal tage retningslinjerne ned fra hylderne og implementere dem i den kliniske hverdag med patienten, siger Anette Kjærsgaard.Dysfagi er den overordnede betegnelse for problemer i en eller flere synkefunktioner. Årsagerne til dysfagi er mangfoldige og omfatter både motoriske, sensoriske og/eller kognitive funktionsnedsættelser. Der skelnes mellem øvre og nedre dysfagi. Øvre dysfagi er relateret til mund og svælg, mens nedre dysfagi er relateret til spiserør og mavesækken. De kommende retningslinjer handler om øvre dysfagi.Formålet med de kliniske retningslinjer er, at afdække relevante udredningsmetoder og interventioner i forhold til øvre dysfagi, med henblik på at øge patientsikkerheden.Vores nye faglige selskab for dysfagi er stærkt voksende, og danske ergoterapeuter er først begyndt at forske i dysfagi inden for de seneste 10 år. Så der er brug for evidensbaseret viden og brug for at have et fælles tværfagligt afsæt for klinisk praksis. Og her er en national klinisk retningslinje et godt sted at begynde, siger Annette Kjærsgaard.Sundhedsstyrelsen igangsætter i april 2015 national klinisk retningslinje om dysfagi. Tre ergoterapeuter er udpeget til arbejdsgruppen. Ergoterapeut og ph.d. Tina Hansen skal desuden fungere som faglig ekspert for Sundhedsstyrelsen på opgaven. 



Anbefalinger til
ergoterapeutisk kompetencer synke-spise-

drikke
• ”Anbefalinger til ergoterapeutisk viden, 

færdigheder og kompetencer ved dysfagi og 
aktivitetsproblemer med synke-spise-drikke”

• Tovholdere/projektansvarlige: Tina Hansen, 
Annette Kjærsgaard & Beate Jarl

• Arbejdsgruppe: Susanne Hedegaard, Marianne 
Castmar-Jensen, Dorthe Braüner Bjerge, Maria 
Bensen Astrup, Cecilia Beenfeldt & bestyrelsen 
EFS-dysfagi

Oplægsholder
Præsentationsnoter
ArbejdsgruppeAnnette KjærsgaardTitel: Forskningsansvarlig ergoterapeut, PhDArbejdsplads: Regionshospitalet Hammel Neurocenter – Universitetsklinik for neurorehabiliteringTina HansenTitel: Ergoterapeut, adjunkt, PhDArbejdsplads: Professionshøjskolen MetropolSusanne HedegaardTitel: ErgoterapeutArbejdsplads: Randers KommuneMarianne Castmar-JensenTitel: ErgoterapeutArbejdsplads: Skanderborg KommuneDorthe Braüner BjergeTitel: ErgoterapeutArbejdsplads: Aarhus Kommunes neurocenterMaria Bensen AstrupTitel: Ergoterapeut, adjunktArbejdsplads: University College SjællandCecilia Beenfeldt Titel: Ergoterapeut, adjunkt, can.pædArbejdsplads: Professionshøjskolen MetropolMalene Bæk Christensen Titel: Ergoterapeut, studerende can.scient.sanArbejdsplads: RigshospitaletMie ChristensenTitel: Ergoterapeut, rehabiliteringskonsulentArbejdsplads: Egedal KommuneDaniela JakobsenTitel: Specialeansvarlig ergoterapeutArbejdsplads: Hvidovre HospitalLouise Sonne KlintTitel: ErgoterapeutArbejdsplads: Helsingør KommuneJulie Boeberg Jensen Titel: Ergoterapeut, MScOTArbejdsplads: Bispebjerg Hospital 



Anbefalingerne har til formål:
• At sikre, at ergoterapeuter, som arbejder med dysfagi og 

aktivitetsproblemer ved synke-spise-drikke, har de rette 
kompetencer til at udføre ergoterapi af høj kvalitet.

• At fremme ensartethed og gennemsigtighed i forhold til opgaver og 
kompetencer hos ergoterapeuter, der yder indsatser til klienter med 
dysfagi og aktivitetsproblemer ved synke-spise-drikke.

• At sikre, at ledere for ergoterapeuter, der yder indsatser til klienter 
med dysfagi og aktivitetsproblemer ved synke-spise-drikke har 
relevant viden om nødvendige behov for kompetencer i forhold til 
opgavevaretagelse.

• At give udbydere af ergoterapeutisk kompetenceudvikling og 
uddannelse viden om behov for relevante udbud vedrørende dysfagi 
og aktivitetsproblemer ved synke-spise-drikke.



Det er ambitionen, at 
anbefalingerne skal anvendes af:

• Faglige ledere og virksomhedsansvarlige ergoterapeuter 
til kvalitetssikring og udvikling af indsatsen til dysfagi og 
aktivitetsproblemer ved synke-spise-drikke.

• Ergoterapeuter og deres ledere til planlægning af 
kompetence- og karriereudvikling.

• Uddannelsesinstitutioner og udbydere af 
kompetenceudvikling til målretning og kvalitetssikring af 
udbud vedrørende dysfagi og aktivitetsproblemer ved 
synke-spise-drikke.

• Faglige organisationer, som varetager professionens 
interesser i forhold til uddannelse og 
sundhedsplanlægning.



Status på proces

• Udkast til anbefalinger er lige nu i høring 
på uddannelserne og EFS-dysfagi 
medlemmer – høringssvar modtages frem 
til 30. september

• Oplæg ERGO 15
• Position paper



Arbejdsplan 2015/16
• Understøtte netværksdannelse
• Facilitere interaktiv vidensdeling/ 

erfaringsudveksling/ sparring mellem og med 
medlemmer via Google+ 

• Færdiggørelse af NKR-dysfagi forventes 
november 2015 + oplysninger til medlemmer 
evt. understøtte implementering 

• Logo færdigt 
• Færdiggørelse af anbefalinger til 

ergoterapeutiske kompetencer – synke-spise-
drikke + oplysninger til medlemmer

• ”Stort internationalt dysfagi navn” til årsmødet i 
2016
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