Referat fra bestyrelsesmødet på Skype den 10.08.2016
Opkald kl. 15.30

Mødeleder : Jim
Referent Anders
Deltagere: Afbud fra Helle. Ellers deltager alle.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Status fra arbejdsgruppen omkring måleredskaber v/ Jørgen
Der er ikke nyt. Der spørges om hvordan medlemmer til arbejdsgrupperne
udpeges. Man vil først udpege formændene, og dernæst menige medlemmer,
og prøve at sikre repræsentativitet, bl.a. på tværs af kommuner og regioner.
3. Kommende seminarer 2015 / 2016
o Seminar 2.11. 2016 CfN i Dianalund v. Lis
Programmet er ved at være klar til at lægge på hjemmesiden. Der er lagt
notits på hjemmesiden om at det finder sted. Lis Kleinstrup er spurgt om
hun vil være moderator på dagen: Det vil hun overveje og melde tilbage.
Programmet skal ud så snart det er klar, så vi kan gøre noget reklame.
Kommer nok på hjemmesiden i løbet af næste uge.
o OE seminar v./Jim
Afholdes d. 25. januar 2017. Oplægsholdere Peter Vögele fra
Rigshospitalet - Glostrup om noget grundlæggende traditionel rehab af
OE. Nick Ward neurolog fra UK om armfunktion og hjernens plasticitet.
Han er kendt som en god formidler. Skal kun have rejse og ophold
betalt, og ikke honorar. Han tager evt. sin ægtefælle med; det er ok og
vi afholder udgiften. Vi har ikke fundet stedet for afholdelse endnu, men
det bliver nok Kbh eller Odense.

4. Neurorehabiliteringskonference arrangeret af RH, Glostrup (se mail
fra Tian Myong Birkild Povlsen). Kunne vi tilbyde at være
medarrangør v. Jim?
Er det nyt if. Til dette?
Der er ikke nyt ift. dette. Vi har spurgt, hvad det handler om, men har ikke
hørt noget. Vi kan tage det op igen, hvis det bliver relevant.
4A Årsmøde 2017
VIBIS vil komme med oplæg om definition, hvordan man laver og evaluerer
brugerinddragelse. Der mangler et konkret navn. Ovl. Helle Iversen
Rigshospitalet - Glostrup vil komme med oplæg om den involverende
stuegang . Muligvis Dorthe Rokkedal om den kommunale vinkel. Forslag om
at en pårørende, der har været igennem alle faser kan afslutte dagen. God
idé gerne ideer en pårørende som kan gøre det.
Afholdelsessted: Vi foretrækker Dalum, hvis de kan.
5. Næste møde den 14.09. kl. 14 -17 på TAMU
Der vil være spisning bagefter. Pernille kommer med forslag til restaurant.
6. Evt.
Lis informerer om National dag om unge med erhvervet hjerneskade i
Aalborg. Mange af ungeprojekterne er med. Lis mailer information.
Karin var, på vegne af selskabet, inviteret til en arbejdsgruppe i KL mhp. på
planlægning af et seminar om rehabilitering af børn og unge med
hjerneskade. Dette i samarbejde med Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og
Danske Regioner. . Efter det første planlægningsmøde, blev der besluttet,
ikke at arbejde videre med plan om afholdelse af et seminar i november
2016. Der var på mødet en oplevelse af, at der var mange forskellige
interesser i spil. Dette sammenholdt med afholdelse af andre seminarer –
eksempelvis den national dag om unge i Ålborg. KL vil arbejde videre med
nogle mere netværksbaserede tiltag. Arbejdsgruppen er nedlagt.

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.
f.
g.
h.

Rehabilitering af OE – emner om evidens, behandling og praksisperspektiv.
Tværsektoriel koordinering
Temadag fælles med Dansk Selskab for Apopleksi
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.

