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• Den 11. september 2013 blev Ergoterapifagligt 
Selskab for Dysfagi stiftet i 
Ergoterapeutforeningen. 

• Den 6. december konstituerede den nye 
bestyrelse sig i efterdønningerne af ”Bodil”
(december måneds storm). Det betød at vi måtte 
konstituere os via et Skype møde.

• Aktuelle medlemstal er 184
• Rigtig flot repræsentation i dag med mere end 

50% dvs. 93 deltagere



Fordeling af opgaver

Formand
• Annette Kjærsgaard
Næstformand
• Daniela Jakobsen
Økonomiansvarlig
• Tina Hansen
Kommunikationsansvarlige
• Mie K. Christensen 

Marianne Castmar-Jensen
Marie Madsen (ikke deltaget pga. langtidssygemelding)

Sekretær
• Julie Boeberg Jensen



www.etf.dk/efs_dysfagi.dk



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 første år

• 5 virtuelle møder – først Skype – nu Forskningsnettet
• 3 fysiske møder – fordelt over 4 dage
• Fordeling af opgaver
• Kommunikation internt og eksternt

– Google+

• Repræsentativ deltagelse
– Videnskabeligt råd (ETF)
– Årsmøde (ETF)
– Workshop dysfagi – analyse us. (ETF)
– Workshop ”småtspisende ældre” (KL)
– ESSD 2014 i Bruxelles

• Spørgeskema undersøgelse



4. kongres i ”the European Society for 

Swallowing Disorders”

• ”Dysphagia across ages”
• http://www.essd2014.org/
• Der var 370 deltager primært fra Europa, men 

også deltager fra bl.a. Japan, USA og 
Australien. 

• Fra Danmark deltog bl.a. 10 ergoterapeuter. 
Fem nyuddannede bachelorer fra Aalborg, to 
klinikere og tre forskere. Der var fem flotte, 
danske præsentationer:





33 responser



Regionen 42%
Kommunalt 58%
Privatpraktiserende 0%
Other 0%



Voksne (Over 18 år) 82
%Børn/unge (Under 18 år) 15
%Ikke relevant 0%

Other 6%



Erhvervet neurologisk lidelse (Fx apopleksi,traumatisk hjerneskade, 
hjernetumor)

73
%Progredierende neurologisk lidelser (Fx multiple Sklerose, ALS, sklerose 

mv.)
30
%Medfødt neurologisk lidelse (Fx Cerebral Parese, Syndromer (Downs, 

Rett))
27
%Ikke relevant 6%

Other 18
%



Hoved-Hals cancer før lægeligfaglig behandling 0%
Hoved-Hals cancer efter lægefaglig behandling 36%
Hoved-Hals cancer både før/efter lægefaglig 
behandling

6%
Ikke relevant 61%
Other 0%



Ældreklienter med flere forskellige 
medicinske diagnoser

55
%

Ikke relevant 36
%Other 9%



Senso-Motoriske 15
%Psykologiske (spisevægring, fobi) 12
%Forståelsesmæssige (Mentalt 

Retarderede)
9%

Ikke relevant 85
%Other 0%



F.O.T.T. grundkursus 70
%F.O.T.T. videregående kursus 24
%Castillo Morales grundkursus 3%

Castillo Morales videregående kursus 3%
Other 48

%



Ja 76%
Nej 24%



Arbejdsplan 2015

• ”Position paper” – Hvilke kompetancer er der behov for? 
– Basis
– Advanced
– Specialised
– Expert
– Ældre/børn
– Hoved-hals cancer
– Intensive patienter
– Progredierende hjerneskader
– Medfødte hjerneskader
– Erhvervede hjerneskader

• Understøtte netværksdannelse
• Interaktiv vidensdeling mellem og med medlemmer via 

Google+  - sidste nyt ud den vej ☺


