Formandsberetning 2015
2015 blev året hvor ny lov om Genoptræningsplaner samt ’Genoptræning og
rehabilitering til voksne og børn - en faglig visitationsretningslinje’ blev udgivet af SST
mhp. at blive implementeret i praksis. Det er en proces hvor både det regionale – og
kommunale system fortsat skal arbejde på at finde en fælles vej til gavn for
mennesker med følger efter erhvervet hjerneskade. Næsten samtidig med at den nye
lovgivning trådte i kraft, kom Socialstyrelsen med den centrale udmelding:
Den centrale udmelding er udsendt 1. november 2014, og der er anmodet om
afrapportering på følgende fire temaer og spørgsmål, der knytter sig hertil:
1.
2.
3.

Målgruppen
Højt specialiserede indsatser og tilbud
Eventuelle udfordringer i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt
specialiserede indsatser og tilbud til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
4.
Kommunernes tilrettelæggelse og koordination af de højt specialiserede
indsatser og tilbud til målgruppen
Kommunernes afrapportering på den centrale udmelding skal foreligge senest den 1.
marts 2016.
Den elektroniske GOP har ladet vente på sig med skulle nu være på vej i maj 2016.
Det er selvfølgelig noget vi som fagligt selskab følger med i da det jo har stor
indflydelse på det arbejde vi alle er en del af i hverdagen og ikke mindst hvilken
betydning det har for vores patienter og borgere.
Medlemssituationen
Status pr. 31.12.15 er at DSNR har 161 medlemmer. Heraf er 29 nye medlemmer
Temadage
•

•

•

Januar 2015 havde et par temadag eftermiddage på hhv Glostup Hospital og
Hammel Neurocenter i samarbejde med Dansk Selskab for Apopleksi og SST
vedr klinisk retningslinje for fysio – og ergoterapi
På årsmødet 2015 havde vi Barbara Wilson son gæsteforlæser med emnet
errorless learning- Developmnt, concept and methods og om eftermiddagen et
oplæg om computerbaseret kognitiv rehabilitering.
Agiteret adfærd med Roger Wood som gennemgik neurobiologien i forståelsen
for agiteret adfærd.
Desuden fik vi indblik i ABS scale og udredning af agiteret adfærd samt nogle
spændende case beskrivelser fra den kommunale verden.

Som foreslået sidste år på GF har bestyrelsen besluttet, at vi vil afholde nogle af de
kommende temadage på de enheder som i dagligdagen beskæftiger sig med
Neurorehabilitering og derved også styrke samarbejde med disse steder. Vi håber, at
selv om det betyder lidt ekstra transport for nogle deltagere at man så også får
muligheden for at ’indånde’ lidt af kulturen de pågældende steder.

Vi har allerede her i år den 28. januar holdt en temadag med emnet
’genoptræningsplaner og visitation’ Denne temadag vil blive gentaget i øst DK
nærmere sagt den 9. juni på SDU i Slagelse.
I september måned vil der blive afholdt temadag på CfN- Filadelfia arbejdstitlen er ’
tværfaglig koordinering og borgerinddragelse’.
Høringssvar
Derudover har vi i DSNR været høringsparter og indgivet høringssvar på NKR
(National Klinisk Retningslinje) for øvre dysfagi samt m. sclerose.
Nationalgruppe vedr. måleredskaber inden for neurorehabilitering
DSNR fik i foråret invitation til at deltage i en National gruppe vedr. etablering af
nationale retningslinjer for måleredskaber indenfor neurorehabilitering.
Vi har takket ja til at tage formandsskabet i styregruppen og det ser nu ud til at både
Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har takket ja til at deltage i dette
arbejde samt Sundhedsstyrelsen vil deltage som observatør også går ind i dette
spændende arbejde.
Som I forhåbentlig har bemærket blev 2015 også året hvor vi har fået en ny og bedre
hjemmeside. Håber i alle vil bruge den aktivt.
Dette var bare et lille tilbageblik på året 2015 som igen har været præget af nye
udfordringer og forandringer for vores specialefelt – neurorehabilitering.

