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Velkomst ved arbejdsgruppen og baggrund for dagens møde 

Niels Christian Bjerregaard (Dansk Kirurgisk selskab) og Anette Kjærsgaard 

(Ergoterapeutfagligt Selskab for Dysfagi) bød velkommen. 

Blandt deltagerne i arbejdsgruppen bag sundhedsstyrelsens udarbejdelse af den nationale 

kliniske retningslinie for Øvre dysfagi opstod et ønske om at danne et tværfagligt selskab 

med det formål at fremme udredning, behandling, forskning og uddannelse indenfor 

dysfagiområdet. Den tilgængelige litteratur ifm. udarbejdelsen af den Nationale Kliniske 

Retningslinje vidnede om mangel på forskning med et tværfagligt sigte og synliggjorde 

behov for større bevågenhed på dysfagi-området for onkologiske, geriatriske og 

neurologiske patienter/ borgere.  

Der opstod en stor interesse og et ønske om, at fortsætte et tværfagligt forum for 

fagpersoner med interesse for dysfagi – f.eks. læger, ergo- og fysioterapeuter, 

sygeplejepersonale, logopæder, diætister og øvrige fagpersoner med interesse for 

området.  

Der tænkes på et fagligt og fagpolitisk arbejde ift. feltet dysfagi. 

Valg af dirigent og referent 

Irene Wessel, Rigshospitalet – dirigent og Sine Secher Mortensen, Hammel Neurocenter – 

referent. 

Arbejdsgruppen og deltagerne præsenteres  

Arbejdsgruppen: Irene Wessel - Rigshospitalet (Dansk Selskab for Otolaryngologi), 

Annette Kjærsgaard - Hammel Neurocenter (Ergoterapeut fagligt selskab for Dysfagi), 

Sine Secher Mortensen - Hammel Neurocenter (Dansk Selskab for Neurologisk 

Fysioterapi), Rudolf Albert Scheller - OUH (Dansk selskab for Geriatri), Niels Christian 

Bjerregaard - Århus Universitetshospital (Dansk Kirurgisk Selskab), Leanne Langhorn - 

Aarhus Universitetshospital (Dansk Sygepleje Selskab), Daniela Jakobsen - Hvidovre 

hospital (Ergoterapeutfagligt Selskab for Dysfagi), Karin Aksglæde – Aarhus 
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Universitetshospital (Dansk Radiologisk Selskab), Mie Kirstine Christensen – kommunalt 

regi (Ergoterapeutfagligt selskab for Dysfagi), Malene Munch – Center for 

Neurorehabilitering Kurhus (Dansk Selskab for Neurorehabilitering), Tove Grønbæk – 

Hammel Neurocenter (Dansk Neurologisk Selskab), Kenneth Jensen – Aarhus 

Universitetshospital (Dansk selskab for Klinisk Onkologi).    

Deltagere: Casper Dyhr (ergoterapeut i kommunalt regi), Dahlia (læge ØNH Aarhus 

Universitetshospital), Mette Friis (logopæd, Center for Neurorehabilitering – Kurhus), 

Susan (ergoterapeut, Center for Neurorehabilitering), Dorte (Nordfyns kommune), Sara 

Fredslund (ph.d stud. Hovedhalscancer og træning), Annemette (ergoterapeut – intensiv, 

Horsens Sygehus), Julie S. W. Barkou (læge OUH Odense Geriatri), Marie Berenz 

(ergoterapeut Aarhus universitetshospital), Hanna (onkolog PH.D om synkeproblemer 

ifm. hovedhalscancer), Thomas (overlæge – OUH/Svendborg), Rikke (Nestlé health 

science), Dorte Melgaard (PH.d. Dysfagi og lungemedicinske/ geriatriske patienter – 

tværfaglig stilling), Michala (diætist, Nutricia), Stine (ergoterapeut Hvidovre), Britt 

(ergoterapeut, Glostrup). 

Vedtægter 

Vedtægterne gennemgåes og vedtages enstemmigt ved afstemning (de reviderede 

vedtægter vedlægges) 

Fastlæggelse af medlemskontingent 

Selskabet kan blive lægefagligt selskab efter 2 år, hvis 40% af medlemmerne er læger. Der 

drøftes fordele og ulemper ved at have kontingentbetaling ift. indkrævelse, regnskab m.m. 

Der stemmes om 0,-kr i kontingent eller et mindre beløb (19 stemmer for 0,-kr og 2 

stemmer for 100,-kr). Der drøftes således, at f.eks. temadage koster et mindre beløb så 

udgifter dækkes ind. 

Valg til bestyrelsen 

Opstillede: 

Pernille Juhl Carlsen, diætist – OUH, Svendborg 

Daniela Jakobsen, ergoterapeut, Hvidovre 

Bahareh Bakhshale Philipsen, læge ØNH – OUH 

Casper Dyhr, ergoterapeut, Odense Kommune 

Hanna Mortensen, onkolog, Aarhus Universitetshospital 

Dorte Meldgaard, ergoterapeut, Nordjylland (i tværfaglig stilling) 
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Irene Wessel  læge ØNH, Rigshospitalet 

Rudolf Albert Scheller, Geriater OUH 

Mette Friis, logopæd, Center for neurorehabilitering Kurhus 

Det vægtes at der er en geografisk spredning i bestyrelsen, så hele landet dækkes (så vidt 

muligt). Valg via stemmesedler og skjult optælling.  

5 Bestyrelsesmedlemmer: Pernille, Casper, Hanna, Dorte og Irene 

2 suppleanter: Daniella og Mette 

 

Revisor 

Valg af revisor. Fysioterapeut Sine Secher Mortensen, Hammel Neurocenter vælges. 

 

Evt. valg til andre poster og udvalg 

Det drøftes om Selskabet skal have en hjemmeside og/eller en lukket facebookgruppe. En 

hjemmeside er mere seriøs og overskuelig, men kræver en ansvarlig/webredaktør for ved-

ligehold/aktivitet og koster noget. Facebook er hurtigst i opstarten og er gratis. Deltagerne 

lader bestyrelsen om at træffe valget herfor. Der tales ligeledes om et promoveringsudvalg 

her i opstarten og et screeningsudvalg (ift. behandling/ opsporing af dysfagi i Danmark).  

Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag 

Brainstorming om visioner for Dansk Selskab for Dysfagi 

 National networking ift. organisering ift. undersøgelse og behandling af dysfagiptt 

(politisk pres/ økonomisk pres og vidensdeling) 

 Muligheden for multicenter studier og kommunale studier 

 Tilbyde uddannelse/ kurser (kvalitetssikring) 

 Deling af procedurebeskrivelser 

 Temadage ift. validerede danske tests 

 Kvalitetssikring – fastholde eller højne niveauet (certificering af FEES + VFES) 

 Synliggøre dysfagi som et mere universelt problem (udbredelse) – ift. ressourcer 

 Tværfaglig indsats – fokus, tilgang, organisation, forskning 

 Retningslinjer, patientfolder 

 Ensartethed/ ensretning, tværsektorielt – kommunalt niveau, hospitalsniveau 
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 El-stimulation af dysfagi og dysartri 

 Deling af kursustilbud 

Første medlemsliste oprettes, hvor deltagere skriver deres navn, mailadresse og arbejds-

sted. Denne gives til bestyrelsen. Casper opretter facebookside ”Dansk Selskab for Dysfagi 

- DSD”. Alle må gerne udbrede at den er oprettet i deres netværk. 

  

 

  

 

 

 


