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Beretning 2016



Fordeling af opgaver

Formand
• Annette Kjærsgaard
Næstformand
• Daniela Jakobsen
Økonomiansvarlig og sekretær
• Julie Boeberg Jensen
Kommunikationsansvarlige
• Mie K. Christensen  (barsel)
• Louise Sonne Klint 
• Hanne Bundgaard
• Christina Ferm



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



Status efter tredje år
• Omkring 320 medlemmer

• 4 virtuelle møder

• 2 fysiske møder 

• Kommunikation internt og eksternt

– Google+

– Mail til medlemslisten

– Logo

• Repræsentativ deltagelse

– Videnskabeligt råd (ETF)

– ESSD 2016 i Milano

– REP 16

– Forum for underernæring

– Følgegruppe til arbejdsgruppen omkring ernæring til den ældre medicinske 
patient - Sundhedsstyrelsen

• Temadag omkring ældre – dysfagi og respiration i samarbejde med EFS-Geriatri 
og gerontologi og EFS-Lungerehabilitering med stor international 
foredragsholder med 125 deltagere.

• Revision af national dysfagi diæt til nationale kosthåndbog

• To certificeringskurser i VitalStim for ca. 50 ergoterapeuter







Forum for 
underernæring
EFS-dysfagi har også deltaget 
i dette arbejde. Her klip fra 
den pressemeddelelse, der 
blev udsende 16. januar 2016









I høring
EFS-dysfagi har også deltaget 
i udarbejdelsen af dette 
oplæg, som i øjeblikket er i 
høring. 

Vi sender en meddelelse ud, 
når det er endelig godkendt.



Arbejdsplan 2016/17
• Understøtte netværksdannelse
• Facilitere interaktiv vidensdeling/ 

erfaringsudveksling/ sparring mellem og med 
medlemmer via Google+ 

• Implementering af anbefalinger til 
ergoterapeutiske kompetencer – synke-spise-
drikke  - se næste side

• Temadag i samarbejde med EFS-børn og unge 
omkring dysfagi på tegnebrættet – endnu ikke 
aftalt

• Tema til generalforsamling 2017 (Fyn eller 
Jylland) – håber på tirsdag den 5. september 
2017 på Hammel Neurocenter



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.




