Referat fra bestyrelsesmødet på Tamu den 26.08 15

Vi mødes kl. 10 -15 på Tamu (indlagt frokost og kaffepauser)
Tilstede: Pernille, Lis, Helle og Jim
Afbud: Anders, Karina, Karin og Jørgen
Mødeleder Pernille

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning vedr. henvendelse fra Merete Stubkjær vedr. DSNR `s deltagelse i
National gruppe vedr. måleredskaber til udredning og monitorering indenfor
neurorehabilitering.
Med baggrund i vores diskussion på sidste møde har Lis efterfølgende rettet
henvendelse til Merete Stubkjær. Der er ikke kommet svar tilbage fra Merete
på Lis henvendelse. Vi drøfter igen indholdet af opgaven, og vil fortsat gerne
være med i arbejdet. Vi sætter punktet på igen til næste møde.
3. Kommende seminarer 2015 / 2016
o

Seminar september 2015 med Roger Wood vedr. agiteret adfærd, dette
løber af stablen som planlagt. Pt. er der 57 (+8 otte fra bestyrelsen).
Sidste frist for tilmelding er den 3.9. Der er nedjusteret i forventet
fermmøde med mødecenter i Odense.

o

Nyt fra arbejdsgruppen vedr. pårørende v. Pernille, Lars Siert og Anne
Norup (n.psykologgruppen Hvidovre). Temadagene kommer til at ligge
den 7. og 8. April 2016 og henvender sig primært til n.psykologer.
Programmet gennemgås og kommer snart på hjemmesiden. Og kan
fremlægges til næste møde. Udgangspunktet er at dagene kun er for
neuropsykologer. Dette diskuteres da der udtrykkes bekymring om den
monofaglige vinkel. Der er fra bestyrelsens side et ønske om at minimum
en af dagene udbydes tværfagligt. Pernille tager det med tilbage til
arrangementsgruppen og vi tager det op igen til næste møde.

o

Nyt fra arbejdsgruppen vedr. temadag i primo 2016(28.01.15) omkring
visitationsretningslinjer/ kompetenceniveauer/ Complexity Scale v. Jim
og Lis. Vi har programmet på plads og diskuterer retningen på diverse
problemstillinger, som kunne drøftes på mødet.
SST har planlagt lignende seminar i november. Derfor er vores udskudt
til det nye år.

4. Ny hjemmeside (alle bedes orienterer sig inden mødet): Vi synes at
hjemmesiden er blevet god, vi diskutere forskellige elementer, som kan gøre
den endnu bedre. Vi vil gennem mail til medlemmer opfordre til brug af
hjemmesiden og derigennem bede dem om også at besøge vores side på
facebook, linked in etc. Vi vil i vores nyhedsflow også automatisk sende til
medlemmer (Jim checker om det er muligt). Vi vil gerne have ca. tre
medlemmer som er med til at opdatere hjemmesiden. Pernille melder sig, så
udover Jim mangler vi en til. Hvad skal vi evt. ligge op hjemmesiden? Hvad
rører sig?
• Eks. Kongresser fra verdensorganisationen, temadage fra SST
• Interessante forskningsprojekter, studier
• Linke til kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer

5. Ny DRG-grupperingslogik 2017. Bilag mail fra SSI.: Mailen er blandt sendt
videre til Jørgen F. N., men der er ikke kommet svar. Det er en vanskelig
vurdering som kræver viden omkring DRG takster. Jim rykker Jørgen for svar,
og beder om at fremsende til Lis.

6. Moms og de lægevidenskabelige selskaber. Bilag mail fra Maria Krabbe LVS:
Der kører en sag om risikoen for momsregistrering, og vi orienteres løbende
men afventer sagen og arbejder videre som hidtil.
7. Opfølgning vedr. samarbejde med Dansk Selskab for Apopleksi. Lis har
kontaktet selskabet men har ikke hørt noget videre. Vi beslutter at spørge
selskabet igen. Vi kunne forestille os et samarbejde omkring en temadag
næste år. Evt. kunne samarbejdet omkring måleredskaber være en fælles
sag. Punktet tages med videre.
8. Næste møde den 17.09 afholdes fysisk if. Temadag. Byd gerne ind med
punkter til dagsorden.
9. Vi opfordrer til at møder i DSNR prioriteres højt af de respektive medlemmer
af bestyrelsen. Møderne er planlagt i god tid. Særligt de fysiske møder er

vanskelige at gennemføre med flere afbud med kort varsel. Vi ønsker næste
gang diskuteret fremmøde problematikken.

10. I forbindelse med ekstern henvendelse angående journalistisk indslag i
Jyllandsposten, da har Helle skrevet tilbage til vedkommende men ikke hørt
mere. Helle retter fornyet henvendelse angående en uddybning af opgaven.

11. Fremtidig punkt til fysisk møde: Visioner for DSNR

Med venlig hilsen og på gensyn

Lis

Ideliste til kommende arrangementer:
•

Implementering af evidensbaseret praksis – implementering af kliniske
retningslinjer
Ide/forslag til ”turnus”-ordning mht temadage – at det er de
respektive arbejdspladser mm der arrangerer temadagene.
Hvidovre (Pernille): Pårørendearrangement 7.- 8. April 2016
Hammel (Jim): Visitationsretningslinjer 28.1.2016
BOMI (Helle): Hjerneskade - træthed Maj - Juni 2016 (koordiner med Karina)
Center for Neurorehabilitering – Kurhus (Lis)
Anders (Vejlefjord)
+ kommende steder – f.eks. Odense/Ringe mm
Måleredskaber – som udløb af arbejdet i region Midt

Ref. JJ

