Referat – bestyrelsesmøde den 11.10.2017 kl. 15.30 - skype

Mødeleder: Lis
Referent: Karin
Deltagere: Lis, Jim, Hysse, Pernille, Christian, Karin, og Anne-Britt
Afbud: Jørgen og Helle
Referatform: Informering, drøftelse og beslutning. Vægtning på beslutninger.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
a. Dagsordenen er godkendt.
2. Orientering fra arbejdet med servicetjek i SST
a. Informering: Den endelige rapport fra SST er endnu ikke udarbejdet. Derfor intet nyt.
3. Orientering vedr. situationen på Hammel Neurocenter
a. Informering ved Jim: Hammel Neurocenter skal reducere antallet af højt specialiseret senge med 8. Det er allerede effektueret, således at det nuværende antal er 51 senge på højt specialiseret niveau. Det tidligere antal senge på 59, var
estimeret ud fra Forløbsprogrammet.
b. Drøftelse:
a. Hvorvidt DSNR kan indgå i en faglig og/eller politisk diskussion.
b. Faglig drøftelse af estimeret behov for antal senge ud fra diagnoser beskrevet i Forløbsprogrammet. Christian fremlagde tal fra sin masterafhandling.
c. Faglig drøftelse af estimeret behov for antal senge ud fra liggetid: a) som
beskrevet i Forløbsprogrammet (2 mdr.) eller b) aktuelle liggetid, som
antages at være kortere. Det sidste vil kræve en fornyet analyse, men
kunne bredes ud til alle tre specialiseringsniveauer og dermed kapacitetskravet. Problemstilling ved at estimere ud fra liggetid, kan være at
der er mere fokus på økonomi end det eget behov.
c. Beslutning: DSNR ønsker ikke at indgå i den politiske diskussion som foregår i
Vestdanmark omkring antal senge. Derimod overvejes, hvorvidt DSNR indgå i
en faglig diskussion på nationalt plan. Eventuelt holde fast i Forløbsprogrammet
som referenceramme. Inden endelig stillingtagen til ovenstående, er der behov
for yderligere information. Eventuelt afvente udmelding fra Danske Regioner.
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Punkt på den kommende dagsorden. Hvis behov for akut møde så planlægges
det. Lis tager kontakt til henvendelse fra Hammel Neurocenter.

4. Årsmødet 2018 / Jennie Ponsford (JP)
a. Informering ved Karin: Der er fuld gang i den praktiske planlægning af JP´s besøg. Estimeret udgift på 15.000-18.000 kroner. Nogle udgifter deles med anden
arrangør, da JP er oplægsholder i København dagen efter årsseminaret i DSNR.
Afholdes den 21. marts 2018 i Odense.
b. Drøftelse: Hvem der fra bestyrelse vil deltage i planlægning af årsmødet. Middag og network med JP?
c. Beslutning:
a. Eftermiddagen skal have et ”forskningsniveau”. Emne ”træthed”.
b. Lis og Jørgen planlægger eftermiddagen sammen med Karin. Det gøres
snarest, således det kan meldes ud til medlemmerne. Karin kontakter Lis
og Jørgen ift. videre plan.
c. Karin ansøger LVS om økonomisk støtte
5. Kommende seminarer og opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde den
 Afholdelse af seminar den 17. januar 2018, Mødecenter Odense. Emne: ”Servicetjekket”. SST har sagt ”ja” til at deltage - indledende punkt og senere på
dagen deltage i paneldebat. Det overvejes, at planlægge dagen i temaer, eksempelvis ”kvalitet” som beskrevet af SST. Afventer endelig rapport fra SST før
endelig stillingtagen
 Unge-projektet: Kommer på som punkt til næste bestyrelsesmøde, da Jørgen er
tovholder.

6. Evt.
Næste skypemøde er den 8. november kl. 15.30
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