
Generalforsamling 
EFS-Dysfagi
2. november 2021

kl. 20.00-21.00



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/Lene Møller

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Indkomne forslag 

8. Forslag fra bestyrelsen til arbejdsprogram v/Annette Kjærsgaard

9. Budget v/Lene Møller

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 – genopstiller ikke

• Nete Harreby - er villig til genvalg 

• Signe Janum Eskildsen – er villig til genvalg

• Lene Møller – genopstiller ikke

– Økonomisk kontrollant – Naja Bendix

11. Nyt fra og dialog med Ergoterapeutforeningen v/Margrethe Boel

12. Eventuelt 



Ergoterapeutfagligt Selskab for 
Dysfagi (EFS-dysfagi)

Beretning for 2020/2021

Annette Kjærsgaard



Beretning 2020/2021



Fordeling af opgaver

Formand
• Annette Kjærsgaard
Næstformand
• Daniela Jakobsen
Økonomiansvarlig
• Lene Møller
Kommunikationsansvarlige
• Louise Sonne Klint 
• Nete Harreby
• Signe Janum Eskildsen
• 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 pr. oktober 2021
• Ca. 478 medlemmer pr. oktober 2021
• 5 virtuelle møder og 2 fysiske møder i 2020
• 5 virtuelle møder i 2021
• Kommunikation internt og eksternt
• Repræsentativ deltagelse

– Videnskabeligt råd (ETF)
– ESSD 2020 Online  
– ETF "Styrket praksis”

 Initiativ til fælles brev til SST vedr. manglende tilgang til videofluoroskopi i DK

 Fik accepteret abstrakt til seminar på International rehabiliteringskonference i 2020

 Nedsættelse af underarbejdsgruppen ”Phd, ergoterapi og dysfagi”, som har haft to 
virtuelle møder i 2020

 Virtuel temadag om rehabilitering af patienter med Parkinson i samarbejde med EFS 
Neurorehabilitering og EFS Geriatri (24.3.21)

 Webinar for vores medlemmer omkring dysfagi i relation til patienter med Parkinson

 Sparring på FB omkring faglige spørgsmål af vores medlemmer/ 
ergoterapeutstuderende

 Deltagelse af et medlem til ESSD kongres i november 2021 med afrapportering til vores 
medlemmer



Samarbejde

 Samarbejde med Danske Tandplejere 

 Survey

 Webinar 22. juni 2021

• Indledt samarbejde med Kost & Ernæringsforbundet og Kliniske diætister 
samt repræsentanter fra Norge og Sverige vedr. oversættelse af IDDSI. Har 
søgt om forskningsmidler i ETF til oversættelsesproceduren. EFS-dysfagi 
ønsker at gå foran i denne proces.

 Indledt samarbejde med Selskab for udviklingshæmning

• Samarbejde omkring anbefalinger for patienter med hoved-halskræft, som 
er beskrevet på sundhed.dk 

• 14. oktober 2020 EFS-dysfagi med i oplægget ”Mundpleje til 
plejehjemsbeboere” på Global Cariesfri dag sammen med tandlæger og 
kliniske diætister.



Høringer

 RKKPs videncenter: vedtægter og vejledning for 
arbejde i kliniske kvalitetsdatabases styregrupper

 Sundhedsstyrelsen: Vejledning om ernæringsrisiko
 Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for tværsektorielle 

forløb for mennesker med MS
 Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger til nationale 

redskaber til vurdering af funktionsevne hos voksne 
med erhvervet hjerneskade (2020)



TAK til bestyrelsen

• Tak til samarbejdet med ETF, hvor vi indtil 
foråret 2020 har haft Beate Jarl, som faglig 
kontaktperson. Efter Beate stoppede har vi 
ikke nogen ny faglig kontaktperson. 
Margrethe Boel nu vores folkevalgte 
kontaktperson.



Regnskab 2019



Regnskab 2021





Fastsættelse af 
kontingent



Forslag til arbejdsprogram 
2022/2023

• Understøtte netværksdannelse
• Facilitere interaktiv vidensdeling/ erfaringsudveksling/ sparring mellem 

og med medlemmer via den lukkede FB gruppe
• Temadag i samarbejde andet fagligt selskab
• Arbejde henimod en etablering af klinisk specialist godkendelse inden 

for dysfagi
• Webinarer efter ønsker fra medlemmerne
• IDDSI. Oversættes til dansk sammen med Kost & Ernæringsforbundet 

og Kliniske diætister. Samarbejde med Norge og Sverige. EFS-dysfagi 
står i spidsen for dette arbejde. 



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.



Budget

• Bestyrelsesarbejde 35.000kr/år

• Deltagelse i ESSD, 2 pers 20.000kr/år

• Beløb, medlemmer kan ansøge om til dysfagi 
arrangementer 15.000kr/år

• Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i kongresser 
m.m. 10.000 kr./år

• Temadage for medlemmer 50.000 kr.

• Zoom abonnement 1500 kr./år

• Generalforsamling 2023 30.000 kr.

• Diverse gaver m.m. 1000 kr.



VALG



TAK for indsatsen

• Christina Ferm

• Lene Møller



Orientering ETF



Eventuelt




