Dagsorden til bestyrelsesmødet på Skype den 03.03

Deltagere: Karin, Jim, Karina, Pernille, Helle og Lis (ref)
Mødeleder Karin
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med punkt til evt. omkring mødedatoer
2. Status fra arbejdsgruppen omkring måleredskaber v/ Jørgen
Mail fra Jørgen omkring status på arbejdet.
Jørgendeltager den 4.4 i møde i projektgruppen og den 13.4 er det første
styregruppemøde.
3. Kommende seminarer 2016 / 2017
o

Nyt fra arbejdsgruppen vedr. temadag i øst DK omkring
visitationsretningslinjer v. Jim og Lis.
Temadagen i Øst DK afholdes den 9.6 på SDU i Slagelse.
Datoen kan nu lægges på hjemmesiden og programmet vil følge hurtigst
muligt.

o

Seminar forår/efterår 2016 CfN i Dianalund
Lis har fremsendt oplæg til bestyrelsen som drøftes og kommenteres.
Der er positiv tilslutning til at arbejde videre med dette tema –
Tværfaglig koordinering og borgerinddragelse.
Datoen fastsættes til den 15.9

4. Årsmøde 2016:
• Mødeleder – Anders og Karin
• Helle fremsender budget til bestyrelsen.

5. Generalforsamling
• Punkter til formandsberetning gennemgås. Lis udarbejder
beretning

•
•
•
•

Lars Siert genindtrådt som dirigent
Regnskab –drøftes kort og fremlægges på GF
Stemmesedler – Lis sørger for dette
Æresmedlem – Lis sørger for Diplom og blomster

6. Spørgsmål til neurorehabilitering i DRG-systemet (se mail fra Katarina Bjerg
Holm fra 18.12)
Materialet har været sendt i høring til afdelingsledelserne på hhv Hammel
Neurocenter og Afsnit for Højt specialisret Neurorehabilitering Glostrup/RH.
Høringsfristen er nu overskredet og der ikke indkommet bemærkninger fra de
to enheder.
7. Samarbejdet omkring temadage
Udsættes til næste fysiske møde
8. Forslag om at vi udarbejder en oversigt over erfaringer med at arrangere
temadage, så disse samles et centralt sted.
Karina udarbejder oplæg til næste møde (den 6.4)
9. Ideer til kommende seminarer
Drøftes ved næste møde
10.Visioner for DSNR
Drøftes ved møde den 6/4
11.Næste møde den 06.04. 16 på Tamu i Odense kl. 10 -15
Det aftales, at vi holder et kort møde umiddelbart efter årsmødet den 17.3
12. Evt.
Mødedatoer gennemgås. Mødet i juni ændres til den 15.6

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)
Hammel (Jim)
BOMI (Helle)
Center for Neurorehabilitering – Kurhus (Lis)

Anders (Vejlefjord)
+ kommende steder – f.eks. Odense/Ringe mm

