
 

 

Formandens beretning DSFA: 2020 
 

Selskabets aktiviteter gennemgås i underpunkter: 

Møder 

23. januar 2020 afholdt bestyrelsen Strategimøde.  

• Det blev fastholdt at DSFA giver en posterpris ved stroke forum på 1000 kr. 

• Ændre i vedtægter at General forsamlingen ikke skal holdes fast, som nuværende i vedtægterne. 

• Spørgsmål om selskabet skal hedde Dansk Stroke Selskab. Vi aftaler at vente med denne diskussion 

til 2021.  

• Der blev planlagt temadag med emnerne stroke nNBV, Stroke sygepleje (parallelt) og ESO og 

Hjernesagens actionplan. Aflyst pgs COVID-19. 

• Stroke Forum 2020 var planlagt afholdt i København, blev aflyst 2 gange og herefter opgivet pga 

COVID-19 situationen. 

• Planlagt GF blev aflyst, og gennemført i februar 21. 

 

Bestyrelsesmøde 17.06.2020, skype, blev afholdt. 

 

Bestyrelsens aktiviteter 

Deltagelse i høringsrunder og udvalg 

Selskabet bliver løbende opfordret fra Sundhedsstyrelsen, Dansk Neurologisk Selskab etc til at indgå i 

høringsprocesser og relevante udvalg. Alle i bestyrelsen opfordres til at deltage i høringsprocesserne og 

udpegningen af medlemmer til udvalg.   

DSFA har afgivet høringssvar ift sundhedsstyrelsen revision af publikationer på hjerneskadeområdet, og 

National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium.  

DSFA har deltaget/deltager i: 

• Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade  - apopleksi og 

transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og 

encephalopati (Sundhedsstyrelsen 2020).  

• Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne hos voksne med erhvervet 

hjerneskade (Sundhedsstyrelsen 2020).  

• Medicinrådets Fagudvalget vedr. lipidforstyrrelser (dyslipidæmi).  

• ESO guidelines for kognitiv rehabilitering. 

• Klinisk klaringsrapport om kardiel emboliudredning, Udgivet maj 2020 af Dansk Cardiologisk 

Selskab, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Selskab for Apopleksi, Dansk Neuroradiologisk Selskab. 

• Styrelsen for Patientsikkerhed, Arbejdsgruppe for udvikling af målepunkter for sundhedsfagligt 

tilsyn med apopleksiforløb. 



 

 

• Personer i øget risiko for COVID-19, Faglig rådgivning (Sundhedsstyrelsen 2020). 

• Anbefalinger vedr. senfølger efter COVID-19, Faglig rådgivning (Sundhedsstyrelsen 2020). 

• SAF-E Stroke actionplan 

• Stroke national handleplan, Hjernesagen  

DSFA er repræsenteret i: 

• Styregruppen i Dansk Apopleksiregister (DAP). 

• Styregruppen i Databasen for Akutte Hospitalskontakter (DAH). 

• Dansk Råd for Genoplivning (DRG). 

• DRG’s styregruppe for stroke. 

Hjemmeside 
Der er lagt indlæg om covid-19 og stroke på hjemmesiden  

Medlemmer  
149, 4 firmamedlemmer.  

Økonomi  

Regnskab og budget, er færdigt og påtegnet af revisor.  

Bestyrelse 
Bestyrelsen består nu af: 7 medlemmer inklusive formanden, 2 suppleanter, samt repræsentant fra 

Hjernesagen. 

Nuv: Lene Koldborg (sygpl, sekretær), Peter Vögele (terapeut), Birgitte Hede Ebbesen (terapeut), Helle K. 
Iversen (læge, formand), Troels Wienicke (læge, kasserer), Christina Kruuse (læge) og Sidsel Hastrup (læge).  
 
Suppleanter Lone Lundbak Mathiesen (sygpl), Marie Almkvist Muren (terapeut). 
Hjernesagen: Hysse Forchhammer (direktør, neuropsykolog). 
Revisor: Lise Leth Jeppesen (læge). 
Webmaster: Jacob R. Marstrand (læge). 
Redaktør, sociale medier: Louisa Christensen (læge). 
 
På valg: Peter, Birgitte, Marie, Lone er på valg og vil alle gerne fortsætte.  
Lene ønsker ikke genvalg som sekretær. 
Troels ønsker ikke genvalg som kasserer. 
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