
Dansk Selskab for Dysfagi   
 

Referat fra ordinær generalforsamling 
 

Dato: Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 14.30 – 16.00 

Sted: Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Auditorium 3/4 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og valg af dirigent 

 

2. Godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling 2016 

Godkendt uden indvendinger. 

 

3. Formandens beretning (Dorte Melgaard) 

Siden etableringen af Dansk Selskab for Dysfagi (DSD) har der været et stort fokus på fle-

re basale ting, som medfølger et nystartet selskab. Heriblandt oprettelse af diverse e-

mails, en Facebook gruppe og et medlemskartotek samt procedure for håndteringen her-

af. DSD har drøftet selskabets formål samt hvilke fokusområder der på kort og længere 

sigt bliver aktuelle. Der har været indslag om DSD i TV2, DR samt synlighed i fagblade 

og publicerede internationale artikler. I den forbindelse berettes der fra ’European Society 

for Swallowing Disorders’ (ESSD), som placerer Danmark som nummer fem på listen 

over lande med flest publikationer omhandlende prævalens og dysfagi. Nationalt berettes 

der om et generelt voksende fokus på- og ensretning af tilgangen til dysfagi samt 

forståelsen for vigtigheden af området. 

 

4. Beretning fra kasserer (Hanna Mortensen) 

DSD har etableret sig med en bankkonto og CVR. Selskabet har været uden økonomi hid-

til – der forventes et overskud som følge af årsmødet, hvorfor et konkret budget først 

fremlægges næste år. 

 

5. Hjemmeside, formidling og formål (Pernille Juul Carlsen og Casper Dyhr) 

Som følge af en økonomisk grobund, forventes det at bruge midler til oprettelse af selska-

bets hjemmeside. Der præsenteres eksempler på- og et estimat over diverse muligheder 

for en hjemmeside og dets indhold. Til det har der været kontakt til professionelle firma-

er, som opretter hjemmesider for et engangsbeløb. Der forelægges ligeså et behov for en 

arbejdsgruppe, som kan bidrage til oprettelse af DSD’s hjemmeside, dets indhold og ved-

ligeholdelse (jf. pkt. 10). Det drøftes hvordan et medlemsforum kan foregå, og hvorledes 

firmaer/virksomheder skal have mulighed for at lave reklame via gældende hjemmeside. 
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6. Arbejdsplan 2017/2018. Hvad vil vi prioritere/igangsætte? (Dorte Melgaard)  

Først pointeres det essentielle i at have en hjemmeside som selskab. Hernæst kommer 

planlægningen af næstkommende årsmøde. Til det har DSD fået flere mulige tilbud, 

hvortil et større publikum kan deltage, og hvor flere firmaer kan præsentere sig. Selska-

bets yderligere etablering vil således være øverst på arbejdsplanen, og ligeså vil konkreti-

seringen af selskabets formål. Det oplyses, at det kan være muligt at foretage et survey 

om dysfagi i Danmark, og samtidig er det ønskeligt at inddrage medlemmer hertil. Der 

understreges et fokus på et ensartet sprog om dysfagi og konsistenstyper. Der eksisterer 

fortsat mange forskellige tilgange til- samt tilgængeligheden af modificeret kost. Det er 

meget postnummer afhængigt, hvorfor der generelt skal arbejdes målrettet på at nå ud i 

de mindre kommuner. Ud fra de nationale kliniske retningslinjer (NKR) skal det sikres, at 

der trods fremlagte evidensniveau opretholdes en systematisk ’Best practice’. For DSD er 

det vigtigt at blive politisk aktive og få synliggjort området, så problemstillingen om 

dysfagi i Danmark- og dermed behovet for et øget fokus på området, bliver afspejlet 

nationalt. Det betyder eksempelvis også, at muligheden om instrumentelle vurderinger 

skal efterkommes, når der i NKR anbefalers alternativer til de kliniske undersøgelse. 

 

7. Forslag til vedtægtsændringer (bilag) (Dorte Melgaard) 

Der forelægges en ændring om at medlemmer fra industrien betaler 1000 kr. i kontingent 

pr. år.  

Det drøftes om DSD ønsker, at faglige organisationer skal kunne betale et medlemsgebyr, 

og i forlængelse heraf, få synliggjort firmaers eventuelle udbytte fra et gældende medlem-

skab. Omfanget af et givent gebyr drøftes. Der gøres opmærksom på, at et kontingent lø-

bende kan justeres i takt med hvad selskabet tilbyder nuværende og fremadrettet. Der 

henvises desuden til §4 i vedtægterne; ’Medlemskab’. 

 

8. Afstemning om vedtægter 

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer vedtages. 

Der henvises desuden til §10 i vedtægterne; ’Ændring af vedtægter’. 

 

9. Valg til bestyrelsen 

Der henvises til §6 i vedtægterne; ’Bestyrelsen’. 

- Hanna Mortensen (på valg) 

- Irene Wessel (på valg) 

- Mette Friis (ønsker ikke genvalg) 

 

Stiller op til valg/genvalg: 

- Hanna Mortensen, Onkolog (genvalgt som bestyrelsesmedlem med 29 stemmer) 

- Bahareh Philipsen, ØNH (valgt som bestyrelsesmedlem med 26 stemmer) 

- Nina Bruun, Klinisk Diætist (valgt som suppleant med 7 stemmer). 

Papirafstemning og skjult optælling. 
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10. Evt. valg til andre poster/udvalg 

Herunder valg til ”Hjemmeside-udvalg”  

- Pernille Mott (ergoterapeut, OUH Svendborg), Maiken Steenstrup (Scientic medical 

education) og Mark Westergaard (ergoterapeut, sygehus Vendsyssel, Hjørring). 

 

Revisor(er): 

- Anne Jellinghoff (ergoterapeut, OUH Odense) og Mette Boll (udviklingsterapeut, 

OUH Odense). 

 

11. Indkomne forslag (skal være indsendt til formanden senest 14 dage før 

generalforsamlingen) 

Ingen indkomne forslag 

 

12. Evt. 

Næste bestyrelsesmøde: 30.10.17 

 

Afslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen (konstitueret som følgende) 

Dorte Melgaard, formand. (Genvalgt), ergoterapeut, Nordjylland (i tværfaglig stilling) 

Bahareh Philipsen, næstformand. (Valgt), læge ØNH – OUH Odense 

Casper Dyhr, sekretær. (Genvalgt), ergoterapeut, Odense kommune 

Hanna Mortensen, kasserer. (Genvalgt), onkolog, Aarhus Universitetshospital 

Pernille Juul Carlsen. (Genvalgt), diætist – OUH Svendborg 

Daniela Jacobsen, suppleant. (Genvalgt), ergoterapeut, Hvidovre hospital 

Nina Bruun, suppleant. (Valgt). diætist, Ballerup kommune 


