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Ved seneste generalforsamling skete der en udskiftning af mange bestyrelsesmedlemmer, i løbet 
af året er de nye kommet godt ind i arbejdet og har sat deres præg på arbejdet, dette lille 
generationsskifte bliver nu kompletteret ved at der i dag også skal vælges en ny formand. Det er jo 
en spændende og hyggeligt arbejde at være i DSFAs bestyrelse, så det er svært ikke at klæbe til 
taburetten… 
 
Og så et resume af hvad der er sket i selskabet det seneste år: 
 
Møder:  
DSFA varetog planlægning af to sessioner ved Nordic Stroke i Århus 2017 med emnerne, som var 
en succes både hvad angik faglighed og deltagerantal. 
 
Følgende emner kan nævnes: 

1. Acute care 
2. Oropharyngeal dysphagia 
3. Post-stroke fatigue 
4. Post stroke palliation 
5. Motor rehabilitation 
6. Virtual reality training for upper limb 
7. Long-term outcomes following stroke 
8. Implementation of communication support for patients with aphasia 
9. Multidisiplinary assessment of post-stroke visual disturbances 

 
 
Med henblik på at flest muligt kan deltage planlægger vi at afholde dagsmøder i fremtiden.  
Foreløbigt er planlagt i 2018 Uge 48 (Helle, Peter og Hysse) Musik terapi til apopleksipatienter.  
 
Forår 2019 Uge 18 (Birgitte, Sidsel og Marie), emne ikke fastlagt, men mødet vil have 
forskningsmæssige indslag og Gudrun Boysen Prisen vil blive uddelt i forbindelse med mødet. 
 
DSFA varetager det videnskabelige program ved DNS’ efterårsmøde 5/10 i København, Vi er ved at 
afklare hvilke PhD der er under aflevering indenfor apopleksi, og vil på baggrund af dette 
sammensætte et program bestående af korte oplæg med en kort gennemgang af afhandlingerne. 
 
Udvalgsarbejder: 
 
Apopleksi, PRO (Patient related outcomes og PROM patient reported outcome measures) 
DSFA har bidraget til PRO gennem udpegning af kompetence-personer til arbejdet. Der er 
udarbejdet spørgeskemaer til apopleksi PROM, der er i alt 27 spørgsmål som det tager 15 minutter 
at svare på, som forberedelse til patientkontrol eller som erstatning.  
 
Servicetjekket: 



En gennemgang af praksis i forhold til GOP; der er fundet uklarhed, ugennemsigtighed og 
manglende viden i kommunerne i en grad der har ført til kritik fra sundhedsstyrelsen . 
 
Der arbejdes videre med at ensrette brug af test til vurdering af fx funktionsniveau mhp bedre 
kommunikation 
 
Vi har netop udpeget læge Sidsel Hastrup til Medicinerrådet, opdatering af guideline ang lipider, 
arbejdet starter i det sene forår. 
 
Emner vi arbejder med at udvikle: 
Specialuddannelse til apopleksisygeplejersker. 
I forbindelse med specialisering i sygeplejen og der eksisterer specialeuddannelser inden for andre 
specialer, ønsker vi specialuddannelse for apopleksi sygeplejersker. Dette vil sikre kvaliteten og 
medvirke til fastholdelse og rekruttering. Lene Koldborg er ankermand på dette og vil samle en  
national tænketank med henblik på opstart af ansøgning om apopleksi uddannelse. 
 
Samarbejde med kardiologien:  
Der er et tiltagende samarbejde med det kardiologiske speciale angående vores patienter. Vi 
mener at der er et behov for en afklaring af konsensusretningslinjer på tværs af specialerne og 
DSFA vil mediere et samarbejde med Dansk Kardiologisk Selskab med henblik på at få fælles 
fodslag og bedre udvikling.  Aktuelt ligger der en proces i LKT og SFR regi som afventes. 
 
Retningslinjer: 
Opdatering af referenceprogrammet - ESO guidelines  
ESO guidelinies ligger på hjemmesiden og der vil de danske practice guideline også ligge når disse 
bliver udarbejdet.Det er væsentligt at disse guidelines samstemmer med de nationale 
retningslinjer (NBV), hvilket er aftalt koordineret med DNS. Der skal nedsættes grupper og være 
tydeligt, hvem der sidder i disse grupper og hvor man kommer fra, og at gruppen er åben. DSFA 
skal sikre geografisk bredde. Karen Lehrmann Ægidius fra BBH Troels Wienecke og Christina Kruse 
har påbegyndt dette arbejde og kontakter relevante nøglepersoner.  
 
Emner vi arbejder med grundet bekymring: 
FAM- akut apopleksi:  
I forbindelse med de nye fælles akutmodtagelser (FAM) er vi bekymrede for forringelse af 
apopleksi patientens forløb. DAP tal fra FAM med apopleksi patienter har vist nedgang i kvaliteten 
og ingen fremgang efterfølgende, Flere forskningsresultater understøtter denne forringelse. Dette 
er stærkt bekymrende og DSFA forsøger at påvirke som fagligt selskab.  
 
Kapacitet i EVT centre i DK: 
På baggrund at det stigende behov for  EVT er vi bekymrede for om kapaciteten kan fremskaffes, 
herunder det nødvendige antal interventionalister. DSFA har kontaktet DNS mhp at der 
udarbejdes en handleplan.  
 
Kompetencer i rehabiliteringen i primær sektoren 



DSFA er bekymrede over at der ikke er krav til personalets faglige kompetencer i forhold til 
kommunernes tilbud, og også mangler transparens i forhold til brugerne. Vi har kontaktet 
Hjernesagen. 
 
Andet 
Hjemmesiden & anden elektronisk kommunikation 
DSFA er nu aktiv på Twitter til link på hjemmesiden og vi ønsker at udvikle hjemmesiden som et 
blog-miljø, med nem tilgængelighed for information. Vi ønsker at få overblik over aktiviteter i hele 
landet og lægge det samlet så man kan få et nemt overblik, herunder PhD forsvar og lignende 
begivenheder. Louisa Christensen varetager denne opgave.  
 
Medlemmer: 
Antal medlemmer ca. 150 
 
Hanne Christensen 10 APR 2018 


