
EFS Dysfagi  

Præsentation af bestyrelsen 
 

Formand: Annette Kjærsgaard 
 

Kort præsentation 

Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør  

1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 

2002 - F.O.T.T. Instruktør  

2006 – MScOT fra Lunds Universitet, Sverige 

1989 til 2000 - ledende ergoterapeut på Bo- og Genoptræningscentret Lunden, Varde 

1995 til 1996 - ergoterapeut på tidlig genoptræningsafdeling på Therapie Zentrum Burgau, Tyskland 

Fra 2000 - ansættelse i forskellige projekt- og udviklingsstillinger på Hammel Neurocenter. PhD 

indenfor rehabilitering i 2013. Siden da ansat som forskningsansvarlig ergoterapeut og nu også 

faglig leder af kompetencecenter for øvre dysfagi.  

 

Mange års klinisk og undervisningsmæssig erfaring omkring undersøgelse og behandling af dysfagi 

(primært med referencer til F.O.T.T.), i både ind- og udland. Forskningsmæssig tilgang til 

undersøgelse og behandling af dysfagi. Været med til at udarbejde forskellige retningslinjer inden 

for dysfagi, anbefalinger til dansk institutionskost i relation til mad og drikke med modificeret 

konsistens samt beskrivelse af dysfagidiæt i den nationale kosthåndbog. Har et stort tværfagligt 

netværk, både nationalt og internationalt, omkring dysfagi. 

 

Interesser i forhold til dysfagiområdet 

Neurorehabilitering – børn og voksne 

Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) 

Patientperspektivet i relation til synke-spise problemer 

Neuromuskulær El-stimulering af synkefunktionen (VitalStim) 

Systematisk opsporing af dysfagi 

Klinisk undersøgelse af dysfagi 

Instrumentel undersøgelse af dysfagi (Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af Synkefunktionen 

(FEES) og Funktionel Videoradiologisk Evaluering af Synkefunktionen (FVES) 

 

Vision for EFS for dysfagi 

Ser et stort behov for udvikling af kurser og temadage målrettet ergoterapeutisk intervention i 

relation til undersøgelse og behandling af dysfagi på basalt, avanceret og specialiseret niveau.  

Ønsker at styrke ”informationsplatformen Google+” for dansk ergoterapeutisk praksis omkring 

dysfagi. 

Vil arbejde for et tættere tværfaglig samarbejde omkring dysfagi i Danmark med andre nationale 

faglige selskaber. 

Vil arbejde på at dysfagi bliver italesat overfor for borgere og sundhedsprofessionelle, som et 

symptom ved mange sygdomme og som noget der kan gøres noget ved! 

 

 

Næstformand: Daniela Jakobsen 
 

Kort præsentation: 

Uddannet ergoterapeut i Tyskland i 1991 

Arbejdserfaring indenfor neurorehabilitering hos voksne og børn i den subakutte fase efter 

senhjerneskade  

Uddannelse til F.O.T.T.®instruktør, afsluttet i 1999, underviser F.O.T.T.© grundkurser 

Uddannelse til terapeut i Affoltermodellen ® afsluttet i 2002 



Kvalifikation til F.O.T.T. ®senior instruktør i 2007 med licens til undervisning af Advancedkurser 

og uddannelse af F.O.T.T. ® instruktører. 

Faglig vejleder og siden 2012 udviklingsergoterapeut på Afsnit for Højt Specialiseret 

Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade Rigshospital med udefunktion på Hvidovre Hospital 

Godkendt som specialergoterapeut i Neurorehabilitering i april 2013. 

 

Interesser i forhold til dysfagiområdet: 

FEES- undersøgelse 

Videreudvikle og undervise i F.O.T.T. konceptet 

Behandling af ansigtslammelse med F.O.T.T. konceptet 

Projekt ”Effekten af intensiv Facial Oral Tract Therapy ® på synkefunktionen hos patienter med 

svær dysfagi efter svært erhvervet hjerneskade” 

Patienter med trakealtube i Neurorehabiliteringen 

 

Vision for EFS for dysfagi 

Jeg har mange års erfaring med at bruge F.O.T.T.® tilgangen hos patienter i Neurorehabilitering at 

byde ind med og jeg har undervist forskellige faggrupper og pårørende i F.O.T.T. tilgangen. Min 

vision er at selskabet kan bidrage til at behandling af dysfagi bliver set som en tværfaglig opgave på 

alle sundhedssektorer. Jeg vil gerne hjælpe til at etablere et netværk for terapeuter og andre 

faggrupper der behandler mennesker med dysfagi. Forhåbentlig kan jeg inspirere til og bistå med 

faglig sparring omkring behandlingstilgange og klinisk ræsonnering omkring undersøgelse og 

behandling af dysfagi. Jeg vil gerne være med til at arrangere jævnlige temadage med mulighed for 

forankring af ny viden i området med den daglige praksis og fokus på at kunne dygtiggøre sig i 

brugen af metoder og teknikker til behandling af mennesker med dysfagi. 

 

 

Sekretær: Christina Ferm 
 

Kort præsentation 

Januar 2011 Professionsbachlor i ergoterapi Via Univerity College Aarhus 

2012: F.OT.T Grundkursus Metropol, Daniela Jakobsen 

2012: Diplommodul i forhold til mennesker med cancer, på Metropol 

2016: Diplomuddannelse Klinisk underviser, University College Sjællan 

2017: Neuro-rehabiliteringskursus, Dorthe Birkmose 

2017: ESSD Congress Dysphagia Barcelona 

2017: FOrflytningsvejleder, Crecea 

2017: F.O.T.T Advanced Metropol, Daniela Jakobsen 

Medlem af bestyrelsen for EFS-Dysfagi I Ergoterapeutforeningen juni 2015-nu 

 

Erhvervserfaring:  

2011: Neurologi og rehabiliteringscenter København, ambulantgruppen. Rehabilitering af borgere 

med dysfagi og supervisons opgaver i Københavns Kommune. 

2012: Københavns Kommune Træningscenter Østerbro. 

2012-2014: Træningscenter Vesterbro, F.O.T.T. vidensperson i lokalområde VKV. Undersøgelse af 

borgere med dysfagi og supervision af mono- og tværfaglig personale omkring dysfagi, supervision 

og undervisning til tværfaglig personale. 

Døgnrehabiliteringen Vigerslev hus Valby, 

Plejecenter LAnggadehus, Hverdagsrehabilitering. 

Klinisk underviser for ergoterapeutstuderende. 

2014-: Roskilde Kommune, Rehabiliteringscenter Roskilde, Teamleder, Teamkoordinator og 

ergoterapeut i neurologisk team. Koordinere og leder af den tværfaglige indsat i forhold til den 

neurologiske borger. 



Arbejder med rehabilitering af neurologiske borgere på døgnrehabilitering. 

Arbejdsmiljørepræsentant. 

Undervisning af tværfagligt personale og SSA.elever og studerende i dysfagi i Roskilde Kommune. 

2018: Censor i Censorkorpset ved Ergoterapeutuddannelsen. 

Vision: 

Erfaring med klinisk og undervisningsmæssigt erfaring omkring undersøgelse og behandling af 

dysfagi. 

Vidensudvikling for tværfagligt personale i rehabiliteringsregi i forhold til ergoterapeuter, der 

arbejde med mennesker med spise og synkevanskeligheder. 

At være med til at sikre et højt fagligt niveau indenfor dysfagi i kommunalt regi. 

 

Interesser i forhold til dysfagiområdet 

Neurorehabilitering voksne 

F.O.T.T. 

Ældre medicinske borgere 

Borgere med hoved- og hals cancer 

Klinisk undersøgelse og behandling af dysfagi problematikker 

 

Vision for EFS for dysfagi 

At være med til at udbrede min viden indenfor dysfagi 

Vidensdeling og udveksling med ergoterapeuter, der arbejder med dysfagi national. 

Udvikling af den tværfaglige tilgang på dysfagiområdet i kommunerne. 

At få viden omkring dysfagi præsenteret og implementeret på ergoterapeut uddannelsen, således at 

de ergoterapeut stuederende opnår en viden om dysfagi på basalt niveau. 

 

 

Kasserer: Maj Britt Middelhede Olsen 
 

Kort præsentation 

Uddannet ergoterapeut på Ergoterapeutuddannelsen i Århus 2000 

2000-2009; Ergoterapeut på Århus Sygehus, Nørrebrogade, neurologi/neurokirurgi 

2009- nu; Ergoterapeut på Regionshospitalet i Viborg. Først tilknyttet det neurologiske speciale. Fra 

2010 tilknyttet medicinsk, organkirurgisk, intensiv og akut afdeling. 

Har bla FOTT grundkursus, MISA certificeret, deltaget i diverse temadage/kurser bla om 

tracheostomerede patienter, den ældre medicinske patient mv 

 

Har derudover været TR siden 2004. Er FTR for ergoterapeuter på Hospitalsenhed Midt 

Siddet en enkelt periode i Hovedbestyrelsen i Ergoterapeutforeningen 

Sidder i regionsbestyrelsen i Region Midt-Nord  

 

Interesser i forhold til dysfagiområdet 

Ældre medicinske patienter 

Udvikling af den tværfaglige tilgang til dysfagi 

Undersøgelse af dysfagi 

Kommunikation mellem sektorer ift dysfagi 

 

Vision for EFS dysfagi 

Udbrede viden om dysfagi for de ældre borgere 

Være med til at sikre ensartet højt fagligt niveau indenfor dysfagi i Danmark 

Aktivitetsperspektiv ind i dysfagiundersøgelse/behandling 

 

Kommunikationsansvarlige: 



Louise Sonne Klint 
 

Kort præsentation 

Uddannet professions bachelor i ergoterapi fra Ergoterapeut uddannelsen i København i 2003. 

Erhvervserfaring indenfor specialet neurorehabilitering ift. voksne med erhvervet hjerneskade. 

2012 F.O.T.T. Evidensbaseret praksis modul på Metropol inkl. F.O.T.T. Grundkursus.  

2003-2010: ergoterapeut i Afd. for neurorehabilitering, Nordsjællands Hospital Esbønderup/ 

Frederikssund. 

2010-2013: specialeansvarlig ergoterapeut i Afd. for neurorehabilitering, Nordsjællands Hospital 

Esbønderup/Frederikssund.  

2013 - nu: ergoterapeut på Helsingør Rehabilitering – og træningscenter. Varetager 

døgnrehabilitering af voksne, ambulante træningsforløb med kræftpatienter (primært HNC) samt 

neurologiske patienter. 

 

Interesser i forhold til dysfagiområdet 

Neurorehabilitering - voksne 

Tilgangen ift. kræftpatienter med dysfagi 

Dysfagi ift. palliativ ergoterapi 

Udvikling af den tværfaglige tilgang til dysfagiområdet 

Formidling for tværfaglige samarbejdspartnere og pårørende 

 

Vision for EFS for dysfagi 

At EFS Dysfagi kan inspirere og klæde ergoterapeuter på til at videreformidle vigtigheden af at 

have fokus på dysfagi. 

At skabe et rum til faglig sparring 

At EFS Dysfagi kan medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den ergoterapeutiske 

indsats overfor mennesker med dysfagi. 

 

 

Hanne Bundgaard  
 

Kort præsentation 

1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 

2003 – Castillo Morales terapeut 

2014 – Amadeus Castillo Morales (godkendt underviser i konceptet) 

Fra 1989 til nu deltagelse i utallige kurser/temadage som f.eks. F.O.T.T, OPT, sanseintegration, 

Sensory Profile, Børn med erhvervet hjerneskade, neuropædagogik, småtspisende og kræsne børn, 

dysfagi, forældresamarbejde, supervision, tidlig intervention, projekt med Helene Elsass Center 

2014-2016 mm 

1989 til 1993 – ergoterapeut, Kilhuset, Døgninstitution for børn med handicap, Struer 

1993 til 1994 – ergoterapeut,  Bøgildhus, Døgninstitution for autister, Ikast 

1994 til 2005 - ansat som småbørnsvejleder i Ringkøbing Amt 

2006 til 2007 – ansat som projektansvarlig og koordinator for projekt ”Oralmotorisk team” i Børn 

og Unge, Ringkøbing Amt. 

2007 til nu – ergoterapeut/konsulent/koordinator af Oralmotorisk tilbud, PPR og 

Genoptræningsenheden, Herning kommune 

 

Interesse i forhold til dysfagiområdet 

Neurorehabilitering – børn (og voksne) 

Castillo Morales terapi 

Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) 

Oral Placement Therapy (OPT) 



Klinisk undersøgelse af dysfagi for børn 

Sensory Profile (sansebearbejdning) set i forhold til spisning og miljøet omkring måltidet 

Familieperspektivet i relation til have et barn/ung med synke-spise problemer 

Videreudvikle og brede viden ud om ”børn og dysfagi” 

Funktionel Videoradiologisk Evaluering af Synkefunktionen (FVES) 

Instrumentel undersøgelse af dysfagi 

Formidling af viden om dysfagi 

 

Vision for EFS for dysfagi 

At bidrage med til at sætte fokus på børn og dysfagi 

At bidrage med til at sætte fokus på at dysfagi er en tværfaglig- og sektoriel problematik/indsats, 

som skal løses i samarbejde 

Forskningsmæssig og udviklingsmæssig tilgang til dysfagi-undersøgelse og behandling 

Fokus på hvordan dysfagi-området kan styrkes på grunduddannelsesniveau 

At EFS Dysfagi bliver et forum hvor ergoterapeuter i hele landet kan få støtte og faglig sparring 

også på børneområdet 

At bidrage med at samle f.eks. fremgangsmåder og arbejdsredskaber på børneområdet 

At EFS Dysfagi kan medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den ergoterapeutiske 

indsats over for mennesker med dysfagi. 

 

 

Lene Møller 
 

Marts 1998 uddannet ergoterapeut fra Ergoterapeut skolen Holstebro 

010798-311298: Haderslev Sygehus, apopleksiafsnit 

010199-310799: Herning Centralsygehus, ergoterapien 

010899-150500: Aktivitets- og Udviklingscentret, Holstebro, Botræningen Sportsvej 

010401-010801: Aktivitets- og Udviklingscentret, Holstebro, Bofællesskabet Lyksborgvej  

010302-220303: Nordstjernen, Struer 

270303-010904: Holstebro Kommune, Bostøttecentret 

010904-211217: Regionshospitalet Holstebro, neurologisk gruppe 

010118- : Trænende ergoterapeut, Holstebro Kommune 

 

Interesser i forhold til dysfagi området 

Neurorehabilitering- voksne. 

Dysfagi hos den ældre borger/aldersbetinget dysfagi 

Klinisk undersøgelse af dysfagi 

Hvad kommer efter den kliniske undersøgelse – fokus på træningsdelen 

Patienter med nasal-/PEG sonder 

 

Vision for EFS for dysfagi 

Indsamle og udbrede viden om dysfagi området. 

Udvikling af viden og arbejdet med den ældre borger med aldersbetinget dysfagi. Fokus på det 

kommunale arbejde. 

Fokus på arbejdet med selve træningsdelen for den voksne patient med dysfagi 

Hvordan kan vi arbejde sammen med andre faggrupper ifht dysfagi.  

Fokus på viden indenfor dysfagi området til studerende og nyuddannede 


