Dagsorden til bestyrelsesmødet på Tamu den 06.04 2016
Vi mødes kl.10 -15

Mødeleder Karin
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
2. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Lis
Næstformand: Anders
Webmaster: Jim
Referent: Helle
Kasserer: Karin
Øvrige medlemmer: Pernille, Jørgen, Anne-Britt, Karina
3. Evaluering af årsmøde og GF
Gennemgang af referat fra generalforsamlingen.
Lis sender det rettede referat til Anja, så det kan sendes ud og lægges på
hjemmesiden.
Evaluering af at en vision må være fremadrettet at både årsmøder og
seminarer i øvrigt er skemalagt og planlagt længere tid i forvejen, så der er
længere tid til at tilmelde sig/have meldt arrangementet ud.
Ide at det kunne være en bestemt dag, f.eks. første xx i marts.
Drøftes videre under punkt 10.
Drøftelse af at program er kommet ud for sent, hvilket er utilfredsstillende.
Vi manglede lidt styr på det tekniske omkring første oplægsholder, hvor lyden
ikke var tilfredsstillende i den bageste ende af salen.
Vi skal have lavet en klarere forventningsafstemning ifht hvem der er ansvarlig
for hvilke opgaver.
Drøftelse af det faglige indhold, niveau mm, og hvad vi skal styre efter i
fremtiden.
Overvejelse omkring at det vil være en ide at identificere både et tema men

også et mål med dagen, og hvordan vi sikrer at det har et vist niveau det der
bliver formidlet.
Der har været positiv feedback omkring årsmødet fra flere deltagere.
Vigtigt at når vi booker oplægsholdere at vi er rigtig klare i vores formulering af
hvad det er vi ønsker de skal formidle.
Fx tage udgangspunkt i forskning men også formidle praksis-betydning.
Videre drøftelse omkring fremtidige visioner og planlægning i punkt 10.
4. Status fra arbejdsgruppen omkring måleredskaber v/ Jørgen
Første nationale styregruppemøde bliver på onsdag d.13.4.16 i
sundhedsstyrelsen.
Jørgen har været til første arbejdsgruppemøde i mandags, hvor gruppen
fremlagde hvor langt de nu har tænkt og hvad planen er. Blandt andet noget af
den baggrund for gruppen der ligger i den undersøgelse Thomas Maribo har
været ude og undersøge.
Der har været drøftelse af hvorvidt gruppen skulle beskæftige sig udelukkende
med måleredskaber indenfor hjerneskadeområdet eller det skulle bredes ud.
Der er besluttet at fastholde det på hjerneskadeområdet. Ligeledes drøftet om
arbejdsgruppen skulle arbejde med både børn, unge, voksne og rigtig gamle.
Der er valgt at det indtil videre er måleredskaber til de voksne.
Drøftelse om der skulle være en afgrænsning opefter i alder, der er ikke taget
beslutning, videre drøftelse på styregruppemøde onsdag.
Derefter drøftelse af hvilke værktøjer man ønsker – til at screene, prognostisk,
til at følge forløb mm.
Formentlig minimum to grupper: Den gruppe der får hospitalsbaseret
rehabilitering og den gruppe der udskrives meget hurtigt (især en bekymring
ifht undersøgelse/screening ifht det kognitivet).
Der skal være videre drøftelse i gruppen af hvordan det skal køre ifht screening
og egentlig regulær undersøgelse af det kognitive. Muligvis en oplagt mulighed
at anvende ambulatorierne og tilbageløbsmulighed.
Drøftelse af når visionen var at vælge fælles redskaber, men udfordringer at
finde redskaber der både er relevante i de forskellige faser og samtidig følsomt
for måling, validt etc.
Funktionsmålinger vil tage udgangspunkt i ICF. Arbejdsgruppen vil tage
udgangspunkt i at afklare hvad et er vigtigt og muligt at måle på.
Tanken er at der skal nedsættes nogle temagrupper med en formand.
Temagrupperne vil få afgrænsede opgaver i forhold til de opgaver der er valgt
som fokus. Målet er at nedsætte to temagrupper lige nu.
Der skal i arbejdet afklares hvordan det også kan hænge sammen økonomisk,
om der kan skabes noget finansiering fra KL, Sundhedsstyrelsen til enten frikøb
eller sekretariatsfunktion til backup.

Det vurderes meget vanskeligt at løfte opgaven hvis ikke der kan findes noget
økonomi.
5. Kommende seminarer 2015/2016
a. nyt fra arbejdsgruppen vedrørende temadage i øst DK d. 9.6.16 omkring
visitationsretningslinjer.
Lis har kontaktet KORA som har lavet noget kortlægning. De melder fra da de
ikke kan den dato. Der er taget kontakt til Socialstyrelsen, som har svaret at de
vender tilbage.
Hvis ikke KORA kan komme med et oplæg er der forslag om at få oplæg om
elektronisk GOP.
Foreløbige indhold er p.t. Niels Jørns oplæg som også blev afholdt i Hammel.
Der er også tanke om en kommunal oplægsholder og derudover ønske om
indlæg fra Socialstyrelsen.
b. Seminar 2016 CfN i Dianalund v. Lis.
Oprindelige plan var temadag midt september, emne omkring
neurorehabilitering og kompleksitet i hjerneskadekoordinering. Ideer om oplæg
fra f.eks. Kbhs kommune, og deres erfaringer med opgaven. Oplæg om
tværfaglighed i regionalt regi, samarbejde på tværs af sektorer mm. + en
oplægsholder fra Væksthus for ledelse.
Drøftelse af hvad der skulle være formål – målsætning med området.
Der er i virkeligheden flere temaer – tværsektorielt, kommunalt, regionalt.
Temaer omkring roller, redskaber mm. Drøftelse af at det skal være de gode
erfaringer og historier vi gerne vil videreformidle.
Beslutning at vi gerne vil have fokus på den tværsektorielle koordinering.
Vi beslutter at det trækkes til slut oktober/start november.
6. Samarbejdet omkring temadage
Karina har lavet et forslag til en struktur og overblik over planlægning og
opgavefordeling i forhold til temadage.
Gensidig forventning om at når man har opgaven med at arrangere et møde
har hele opgaven. Incl. afklaring af økonomi mm.
Ønske om at vi fremadrettet har en deadline før et arrangement hvor
programmet ligger klar.
Afklaring af hvad Anja kan bistå med:
opsætning og udsendelse af program. Registrering af tilmeldinger, prissættelse.
Vi skal huske at der kan søges fra overordnet hold hvis vi har udenlandske
oplægsholdere.
Vigtigt at vi er enige om hvem der gør hvad, og hvem der er ansvarlige
omkring tingene.
Evaluering af hvordan det fungerer at vi involverer de forskellige
arbejdspladser:

Det er den generelle vurdering at vi ikke synes det fungerer efter hensigten og
vi fravælger konceptet fremadrettet.
Generelt er det vores ønske at lave arrangementer både centralt i Odense –
gerne når det er store emner, større foredrag mm, men også lave
arrangementer der gøres både øst og vest.
7. Forslag at vi udarbejder en oversigt over erfaringer med at arrangere
temadage, så disse samles et centralt sted.
Gennemgang af de ark Karina har lavet.
Aftaler:
Enighed om at 2 måneder før skal der ligge et færdigt program.
Ved årsmødet er det aftalen at programmet ligger før jul.
Karina tilpasser skabeloner mm og Jim lægger arbejdspapirerne på
hjemmesiden.
(skabeloner, aftaleark mm)
8. Forslag fra medlem om kursusbevis
Vi har modtaget mail med forespørgsel om kursusbeviser.
Enighed om at dette ikke er en mulighed.
9. 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:
Tidspunkt
Juni 2016

Placering

Slagelse
-sdu
Oktober/November2016 Odense

Tema

Ansvarlig

Visitationsretningslinjer

Jim/Lis

Tværsektoriel

Lis

koordinering
Overekstremiteten

Jim og Helle

Januar 2017

Odense

8. Marts 2017 –
årsmøde

Odense

Patient/borgerinddragelse Karin og
Pernille/Anders

Efterår 2017

?

Ungeprojekterne

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.
10 Visioner for DSNR
Bedre og mere fast struktur og rul på temadage.
Drøftelse af om vi skal lave en aktiv indsats for at blive flere medlemmer, om
det er et vigtigt mål.
Drøftelse af om vi er synlige nok, eller hvordan vi kan blive mere synlige.
Ide om at give rum til debat omkring fremtidige arrangementer og ideer på
årsmødet og generalforsamlingen, skabe ejerskab og direkte inddragelse.
Drøftelser af formål – indsats. Fx facebook mm.
Har vi tydelige holdninger til neurorehabilitering, måske skulle vi drøfte det lidt
mere i selskabet.
Forslag om at sætte debatemmer på vores bestyrelsesmøder. Men også sætte
debatemner på vores temadage mm.
Vigtigt at alle byder ind med ting til dagsorden når vi holder møde.
Selskabet skal fortsat være det fælles ”mødested” på tværs af sektorer mm.
ønske om at vores systemer kunne blive mere ”moderne” – betalingsservice,
mobile-pay mm.
Ide om at lave et standardoplæg om tilmelding/medlemskab.
Succeskriterier er ikke hvor mange medlemmer vi er, men hvor meget
tilslutning der er til arrangementerne.
Drøftelse af om fysiske møder fremadrettet er to gange årligt. En gang med et
heldagsmøde, og en gang med en eftermiddagsaftale og efterfølgende middag.

Dette er placeret umiddelbart efter generalforsamling – eller at konstitueringen
foretages ved et kort bestyrelsesmøde umiddelbart efter årsmødet.
Aftale at vi altid mødes ½ time efter hver temadag til evaluering mm.
Drøftelse af om vi skal forsøge at rekruttere specifikt til bestyrelsen fra
bestemte lag, der er tæt på beslutningsprocesser.
Det er fornemmelsen i hele bestyrelsen at vi er inddraget de relevante steder.
Huske at inddrage Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i temadage når det er
relevant.
På fysisk møde forslag om altid at have en faglig drøftelse, f.eks. sektorudfordringer, lovgivning etc.
Forslag af at have færre Skype-møder.
Vi holder foreløbig fast, og evaluerer på møde i september.
11.Næste møde d. 4.5.16 på Skype.
Lis sender den gældende mødeplan ud.
14 september aftales til fysisk møde i Odense, eftermiddagsmøde.
12.Evt:
Lis sender skrivelse fra Væksthus for ledelse – alle bedes skimme inden der er
næste møde.

