
Generalforsamling 

EFS-Dysfagi
kl. 09.30 – 11.00



Dagsorden

1. Velkomst v/Annette Kjærsgaard 

2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg

3. Gennemgang af dagsorden 

4. Bestyrelsens beretning v/Annette Kjærsgaard

5. Godkendelse af regnskab v/Maj Britt Middelhede Olsen 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Indkomne forslag 

8. Forslag fra bestyrelsen til arbejdsprogram v/Annette Kjærsgaard

9. Budget v/Maj Brit Middelhede Olsen

10. Valg af bestyrelse og økonomisk kontrollant 

Bestyrelsesmedlemmer:

• Annette Kjærsgaard – er villig til genvalg 

• Daniela Jakobsen – er villig til genvalg 

• Louise Sonne Klint - er villig til genvalg 

• Christina Ferm – er villig til genvalg 

• Maj Brit Middelhede Olsen - er villig til genvalg som suppleant

• Lene Møller - er villig til genvalg

– Økonomisk kontrollant - Katje Bjerrum - ? 

11. Nyt fra og dialog med Ergoterapeutforeningen v/Lotte Lagoni

12. Eventuelt 



Ergoterapeutfagligt Selskab for 

Dysfagi (EFS-dysfagi)

Beretning for 2018

Annette Kjærsgaard



Beretning 2018



Fordeling af opgaver

Formand

• Annette Kjærsgaard

Næstformand

• Daniela Jakobsen

Økonomiansvarlig

• Maj Britt Middelhede Olsen

Kommunikationsansvarlige og sekretær

• Louise Sonne Klint 

• Lene Møller

• 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

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


Status pr. oktober 2019
• Ca 400 medlemmer

• 4 virtuelle møder og 2 fysiske møder i 2018

• Kommunikation internt og eksternt

• Repræsentativ deltagelse

– Videnskabeligt råd (ETF)

– ESSD 2018 i Dublin 

– ESSD 2019 i Wien (medio september 2019)

• ERGO18 – her brugte vi meget af vores krudt i 2018
– Keynote speaker Renee Speyer

– Workshop med 150 deltagere – måtte lukke for tilmelding

– Postersession med fremlæggelse af 5 dysfagi postere

• Høringssvar/faglige input

• ETF’s hjemmeside – publikationsliste over danske publikationer

• Omlægning fra Google+ til Facebook (2019)

• Faglig sparring via mails, som vi bruger meget tid på





https://www.etf.dk/keynote-renee-speyer

https://www.etf.dk/keynote-renee-speyer




FB – 153 medlemmer



https://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-

fora/efs-dysfagi/faglig-inspiration

https://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-fora/efs-dysfagi/faglig-inspiration






Høringsssvar/faglige input f.eks. Ekspertgruppeprojekt ernæring,

vurdering af funktionsevne (Som en del af EFS-neurorehabiliteringssvar),

FritValgService på avanceret niveau



Yderligere høringer

• Med i vurderingen af, at der ikke var basis 

for at revidere NKR øvre dysfagi i 2019, 

som det ellers var planen.

• Har været involveret en del i den faglige 

beskrivelse i relation til dysfagi på 

avanceret niveau i et par af beskrivelserne 

fra FritValgService. Men denne proces 

blev stoppet centralt i ETF, da 

FritValgService, selv satte taksterne. Vi 

afventer yderligere.





TAK til bestyrelsen

• Tak også til Hanne Bundgaard Lauritzen 

som måtte trække sig pga. sit nye 

arbejdsliv som privatpraktiserende 

børneergoterapeut

• Tak til samarbejdet med ETF, hvor vi har 

Beate Jarl, som faglig kontaktperson og 

Lotte Lagoni, som den folkevalgte 

kontaktperson.



Regnskab

















Fastsættelse af 

kontingent

Forslag kr. 100



Forslag til arbejdsprogram 

2019/20
• Understøtte netværksdannelse f.eks. Lokale grupper, der får støtte

• Facilitere interaktiv vidensdeling/ erfaringsudveksling/ sparring mellem 
og med medlemmer via den lukkede FB gruppe. Hvad med alle dem 
der ikke er på FB? Skal I have samme informationer, som FB 
gruppen?

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

• Temadag i samarbejde med EFS-neurorehabilitering efteråret 2020 
med tema dysfagi i relation til Parkinson og progredierende lidelser 

• Etablere samarbejde med Dansk Selskab for Dysfagi f.eks. Rejse 
problematikken omkring manglende videoflouroskopi undersøgelser i 
DK, IDDSI? Oversættes til dansk? Søge penge? Dansk definition for 
dysfagi?

• Etablering af klinisk specialist godkendelse inden for dysfagi – er der 
stemning for det? Uden lønkroner?

• Webinarer?

• Sidder I med andre ønsker?



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.

• Bruger I anbefalingerne?



Budget

Overført formue fra tidligere år: 144.731,97

ETF tilskud for 2019: 15.000

Kontingent for 2019: 39.000

Ialt til rådighed pr. 01.01.2019: 198.731,97

Forslag er at vi afsætter penge til to deltagere til ESSD i 

2019

Forslag at vi deltager med to deltagere til World Dysphagia 

Summit i Japan i 2020



VALG



Orientering ETF



Eventuelt




