Dagsorden til bestyrelsesmødet på Skype den 12.10 2016 kl. 15.30

Mødeleder: Lis
Referent: Helle
Tilstede: Lis, Helle, Jørgen, Jim, Ann-Britt, Karin
Afbud: Pernille, Karina, Anders.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Orientering vedr. annoncering på hjemmesiden fra DSNF
Drøftelse af mulighed for at opslå arrangementer fra andre selskaber mm,
konkret henvendelse fra Dansk Selskab for Neurologisk fysioterapi som gerne
vil annoncere med vores arrangementer og som ønsker vi lægger deres
arrangementer på vores hjemmeside.
Det har også tidligere været indstillingen at alle arrangementer der kan være
interessante for vores medlemmer som udgangspunkt kan slås op på
hjemmesiden, konkret som en nyhedsbrik med et link til arrangementet.
Dette gives tilbage til Dansk Selskab for Neurologisk fysioterapi og fremover
er det princippet at vi for at holde hjemmesiden levende og interessant, samt
yde en god service overfor medlemmerne, slår op når vi støder på
arrangementer der kan være relevante. Bestyrelsen kan blot sende
arrangementer til Jim til hjemmesiden, hvis ikke der er tvivl om
relevans/lødighed.
3. Status fra arbejdsgruppen omkring måleredskaber v/ Jørgen
Der har været møde her i slutningen af september i SST. Emne som drøftet
på sidste bestyrelsesmøde primært omkring økonomisk ramme og forankring.
Der er lagt op/spurgt ind til mulighed for forankring i tre forskellige styrelser i
forhold til de fastlagte seks indsatsområder: SST, Socialstyrelsen samt STAR
(sidstnævnte i relation til beskæftigelsesdelen). Formålet med forankring på

denne måde er at søge projektet forankret uden nødvendighed af bevilling af
separate midler og derudover at sikre legitimitet af resultater i sidste ende.
Styrelserne har forpligtet sig til at give en tilbagemelding senest i uge 43,
hvorefter der kan tages stilling til projektets fremtid.
4. Planlagte seminarer:
• Samarbejde og koordinering i et komplekst fagfelt den 02.11 2016 v. Lis
• Status på tilmeldinger og indlægsholdere.
Berit fra Københavns kommune er sprunget ind som alternativ
foredragsholder i stedet for Pia Hansen der har meldt fra. Lis og
Anja sørger for at opdatere programmet.
Lis laver forslag til køreplan for seminaret incl. opgavefordeling.
Status på tilmeldinger: 55 tilmeldinger eksterne + oplægsholdere
og bestyrelse(Ann-Britt, Jørgen, Jim har meldt fra)
•

OE seminar v. Jim
Dato fastlagt til 17.1.2017. Programmet er på plads.

5. Årsmødet 2017
Karin har fremsendt program i dag til årsmøde. Tema er super aktuelt. Vi
lægger en ”teaser” på hjemmesiden. Reelt/færdigt program annonceres og
sendes ud lidt senere på året/tættere på arrangementet.
6. Drøftelse af Forløbsbeskrivelse: Voksne med kompleks hjerneskade
Udgivet af Socialstyrelsen september
Bemærkninger: ærgerligt at man arbejder med forskellige begreber på
socialområdet og sundhedsområdet.
Oplevelse af, at de beskrivelser mm der er i forløbsbeskrivelsen ikke er nye,
men en bekræftelse af allerede eksisterende anbefalinger. Fokus i
anbefalingerne i forløbsbeskrivelsen er meget koncentreret omkring de
(neuro)psykologiske og pædagogiske arbejdsområder.
Forslag: Bestyrelsen retter henvendelse til Socialstyrelsen i forhold til ønske
om at deltage når publikationen skal revideres om 2 år.
Beslutning: Ann-Britt kontakter styrelsen og forhører i forhold til hvordan vi
kan melde os på banen. Melder tilbage til Lis.
Forslag om at følge op og evt overveje at have fokus på det i kommende
seminarer.
7. Næste møde den 09.11. kl. 15.30 på SKYPE
Fastholdes i lyset af at flere er fraværende d. 2.11

Emne: nedsættelse af arbejdsgrupper til kommende arrangementer, herunder
opfølgning på hvorvidt arr. 2.11 skal gentages vest for storebælt.
Emner til dagsorden sendes til Lis senest 1.11.
8. Evt.
Deltagergebyr:
Medlemmer 450 og ikke-medlemmer 750 som rettesnor for arrangementer,
hvis ikke der tages anden beslutning i bestyrelsen omkring det enkelte
arrangement. Studerende til samme takst som medlemmer.

Ideer til kommende seminarer/temadage
a. Patient/borgerinddragelse. Evt i regionalt, intersektorielt og kommunalt regi.
b. Ny temadag om misbrug
c. Ungecentrene, erfaringer og evaluering (evt lille konference)
d. Commotio (afventer nogle resultater af forskellige projekter?)
e. Rehabilitering af OE – emner om evidens, behandling og praksisperspektiv.
f. Tværsektoriel koordinering
g. Temadag fælles med Dansk Selskab for Apopleksi
h. Pårørende – pårørendeperspektiv
i. Kommunikationsforstyrrelser, herunder afasi.
j. Syn og Hjerneskade
k. Kørekort og hjerneskade
l. smerter

Plan for arrangementer:
Tema

Ansvarlig

Juni 2016

Visitationsretningslinjer

Jim/Lis
Lis

Januar 2017

Odense

Tværsektoriel
koordinering
Overekstremiteten

8. Marts 2017 –
årsmøde

Odense

Patient/borgerinddragelse Karin og
Pernille/Anders

Efterår 2017

?

Ungeprojekterne

Tidspunkt

Placering

Slagelse
-sdu
Oktober/November2016 Filadelfia

Jim og Helle

Jørgen

Januar 2018
Marts 2018 – årsmøde
Juni 2018
Efterår 2018

Årsmøde altid 2. onsdag i marts.
Lis og Jim/Helle melder tilbage med konkrete datoer for arrangementerne i hhv
oktober/november 2016 og januar 2017.

