Referat af bestyrelsesmødet på Tamu den 14.09. 2016

Mødeleder: Lis
Referent:Helle
Tilstede: Ann-Britt, Anders, Karin, Lis, Jørgen, Helle.
Afbud: Pernille, Jim og Karina.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt, der er tilføjet et par punkter under evt.
2. Status fra arbejdsgruppen omkring måleredskaber v/ Karin og Jørgen
Jørgen kan berette at der er møde d. 27.9 i Sundhedsstyrelsen, hvor et af de
største emner er muligheden for at finde økonomisk opbakning til projektet.
Det vil være vanskeligt at forestille sig at alt kan gennemføres uden
økonomisk tilskud fra f.eks. SST, KL eller lign, samtidig med at projektet har
behov for forankring højt oppe i systemet ifht implementering efter
færdiggørelse. Blandt andet mangles en afklaring af placering af
sekretariatsfunktion som lige p.t. varetages af Hammel, hvilket dog ikke er
muligt i forhold til den videre proces og arbejde såfremt der ikke er økonomi
til det.
Det er fortsat de 6 områder der er planen at arbejde med: P-ADL, Mobilitet,
Beskæftigelse, Kognition, Kommunikation og Livskvalitet.
DSNR varetager fortsat formandskab i styregruppen, men har ikke mulighed
for at sponsorere projektet.
3. Visioner for DSNR:
• Skal vi forsøge et samarbejde med Dansk Selskab for Apopleksi (se pkt.
g nedenstående)
Vi drøfter mulige alternativer, og enes om at vi ønsker at arbejde videre
med at opfordre og invitere DSfA til at lave fælles temadage om

relevante emner. Det aftales at DSfA kontaktes mht samarbejde omkring
at annoncere for hinandens arrangementer på de respektive
hjemmesider.
•

Vi afholder vores seminarer, deltager i indbudte arbejdsgrupper i regi af
SST, KL, Danske regioner – kunne der være andre muligheder?
Drøftelse af visioner kontra praktiske muligheder. Vi drøfter ideer
omkring:
- evt udvidelse af arrangementer i form af sommerskole.
- evt deltagelse på Folkemødet på Bornholm i foråret/forsommeren 2017.
Bred enighed om at vores fokus fortsat skal være at tilbyde fagligt
funderede seminarer med bredt og tværfagligt indhold ifht
neurorehabilitering. Det er fortsat et stort ønske og behov hos en del
fagpersonale at have mulighed for at deltage i seminarer med
neurofagligt indhold.
Ligeså er det vigtigt at løfte området omkring koordinering og
beskæftigelsesindsats, samt i forhold til de nye tiltag på området som vi
f.eks. gjorde i forbindelse med visitationsretningslinjer og kliniske
retningslinjer.
Har været godt at lave seminarer regionalt, men giver risiko for
skævvridning hvis et seminar kun tilbydes i hhv øst eller vest.
Vigtigt vi er opmærksomme på ovenstående ved planlægning.

4. Planlagte seminarer:
• Samarbejde og koordinering i et komplekst fagfelt den 02.11 2016 v. Lis
Programmet er ude og der er foreløbig 25 tilmeldte og stadig lang tid til
tilmeldingsfrist.
Vi aftaler at der udsendes til hhv hjerneskadekoordinatorer og
socialrådgivernetværk mht at udbrede kendskabet til arrangementet.
Arrangementet er tilsendt flere koordinatorer i KBH og omegn, samt
annonceret i fagligt forum på Facebook.
Alle må gerne sende ud i egne netværk mm.
•

OE seminar v. Jim
Jim har sendt programmet, og det er lagt på hjemmesiden.
Arrangementet bliver på Glostrup d. 26 januar 2017.

•

Karin kontakter Dansk Selskab for Apopleksi og Dansk Selskab for
Neurologisk Fysioterapi vedr. annoncering af de to seminerer.

5. Årsmødet 2017
Programmet er ved at være på plads. Der kommer oplæg fra Videnscenter for

Brugerinddragelse, fra Helle Iversen (overlæge) omkring den involverende
stuegang, fra Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen ifht
brugerinddragelse samt en pårørende. Programmet sendes i nærmeste
fremtid rundt til foredragsholdere med henblik på endeligt kvalitetscheck og
lægges derefter på hjemmesiden.
Vi drøfter hvordan arrangementet og arrangementer i almindelighed skal
prissættes. Vigtigt at prisen holdes nede ifht mulighed for deltagelse. Der er
økonomi til at risikere underskud, hvis deltagelsen til et enkelt arrangement
skulle blive mindre end forventet.

6. Kommende seminarer i 2017
Udover seminaret i januar og årsmødet drøftes mulighed for at gentage
oplægges fra november i maj/juni i vest.
Dette tages op på bestyrelsesmøde i november, hvor seminaret evalueres.

7. Studerende og deltagelse på seminarer
Emnet drøftes og vi beslutter at:
Studerende er velkomne på seminarer hos DSNR. Da studerende ikke kan
optages som medlemmer besluttes at ved fremtidige arrangementer ydes
studenterrabat, således at prisen for studerende er enslydende med prisen for
medlemmer.
Evalueres efter årsmødet 2017.
8. Næste møde den 12.10. kl. 15.30 på SKYPE
Alle bedes efterse teknik. Opfordring fra Ann-Britt til at slå mikrofon fra under
SKYPE-møder hvis man ikke taler for at minimere støj.
9. Evt.
a. Udmelding fra Socialstyrelsen:
Denne tages op på næste SKYPE-møde. Alle bedes have set på den inden
mødet.
b. GOP’er – specialiseret rehabilitering, opfølgning
Det er erfaringen og indtrykket fra flere i bestyrelsen at der er store
udfordringer med den nye lovgivning vedr. genoptræningsplaner, både fra
regional side ifht kvalitet/indhold og på kommunal side ifht håndtering.

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
j.Temadag om social ulighed, herunder involvering af netværk.
k. Etnicitet og hjerneskade

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

Januar 2018
Marts 2018 – årsmøde
Juni 2018
Efterår 2018

Jim og Helle

Jørgen

