Referat fra skypemøde d. 17.06.2015
Afbud: Helle og Jørgen
Mødeleder: Lis
Referenter: Pernille og Karina

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
2. Opfølgning vedr. henvendelse fra Merete Stubkjær vedr. DSNR `s
deltagelse i National gruppe vedr. måleredskaber til udredning og
monitorering indenfor neurorehabilitering.
Med baggrund i vores diskussion på sidste møde har Lis efterfølgende
rettet henvendelse til Merete Stubkjær. Status gives på mødet:
Vi har sagt ja til at deltage i den nationale styregruppe vedr. måleredskaber
til udredning og monitorering indenfor neurorehabilitering.
Der er lagt op til, at Selskabet skal byde ind med en formandspost. Den
person, der melder sig fra bestyrelsen, skal kunne trække på ressourcer i
Selskabet. Opgaven skal afgrænses meget, da det vil blive en omfattende
opgave at brede det ud til hele landet. Danske Regioner og KL vil også være
repræsenterede i forhold til at brede den ud. Selvom vi er et videnskabeligt
selskab, er det ikke ensbetydende med, at vi alene har formandsposten. Vi
har grundet vores status muligheden for at kunne brede den ud, men vi
ønsker ikke formandsposten alene. KL og Danske Regioner er vigtige aktorer i
forhold til implementeringen. Derfor kunne formandsposten deles med dem.
Lis vil gerne spørge mere ind til, om formandsposten kan deles. Hun vender
tilbage med dette til næste møde. Vi andre kan i mellemtiden overveje, om
det kunne være noget for en af os. Lis vender tilbage til Merete Stubkjær og
orienterer hende om, at vi er positive med de forbehold, der er beskrevet i
ovenstående.

3. Kommende seminarer 2015 / 2016:
o Seminar september 2015 med Roger Wood vedr. agiteret adfærd
Der er sendt program ud, og tilmeldingerne er begyndt at ”tikke” ind.
o Nyt fra arbejdsgruppen vedr. pårørende v. Pernille og Karina
Lars Siert, Anne Norup og Pernille indgår i arbejdsgruppen og skal
afholde fysisk møde på tirsdag i næste uge. Temadagens indhold bliver
med en neuropsykologisk vinkel. Der er flere udenlandske oplægsholdere
på tegnebrættet. Temadagen er planlagt til at finde sted i foråret 2016
og afholdes i Hvidovre.
Karina vil meget gerne med i en anden arbejdsgruppe.
o Nyt fra arbejdsgruppen vedr. temadag i efteråret omkring
visitationsretningslinjer/ kompetenceniveauer/ Complexity Scale v. Jim
og Lis
Ovenstående bliver en samlet temadag i efteråret 2015 (evt. november)
og afholdes på Hammel.
Der er allerede lavet noget arbejde i forhold til Complexity Scale på
Hammel Neurocenter.
Niels Jørn vil gerne fortælle om visitationsretningslinjerne.
Kommuner og regioner tolker kompetence-niveauerne forskelligt. Dette
kunne være interessant at lade sig inspirere af i forhold til at finde
oplægsholdere/indhold.
Jim og Lis udfærdiger et program.

4. Ordinære medlemmer i bestyrelsen v. Karin Spangsberg
Vi taler om de opgaver, medlemmerne i bestyrelsen skal udføre - Der er
aktuelt mange opgaver. Dette punkt vil tages op til vores møde, hvor vi
mødes fysisk på TAMU.
5. Honorartakster (bilag mail fra Karin fremsendt til sidste møde)
Oprindeligt har vi givet vin/gave til oplægsholdere ud over
kørselsomkostninger. Karin har undersøgt, hvilke takster de forskellige
faggrupper er berettiget til at få for at holde et oplæg. Der er forskellige
takster inden for ergo., fys., sygeplejerske, neuropsyk., neuropæd. mv. (se
bilag fra Karin). For at undgå at oplægsholdere på samme temadag får
forskelligt honorar, besluttes det d.d., at alle oplægsholdere uafhængig af
uddannelse/fag vil modtage 2200 kr. for første foredragstime og 800 kr. pr.
efterfølgende time. De er selv forpligtiget til at oplyse dette til SKAT.

6. Opfølgning vedr. samarbejde med Dansk Selskab for Apopleksi:
Lis har kontaktet Dansk Selskab for Apopleksi. Hun har endnu ikke modtaget en
tilbagemelding. Et forslag er, at vi samarbejder med Selskabet om temadagen
til efteråret i Hammel. På sigt kunne det videre være interessant at arrangere
en temadag om året sammen – altså Dansk Selskab for Apopleksi og Dansk
Selskab for Neurorehabilitering.
7. Næste møde den 26.08.2015 afholdes fysisk på Tamu
Dette besluttes, at vi starter mødet kl. 10.00, spiser frokost sammen og
mødet slutter kl. 15.00 – derved har vi længere tid til at drøfte dagsordenen.

8. Evt.
-

Karina kunne idegenerere på, hvilke emner der kunne være relevant at
holde temadag om.

-

Forslag til temadag:
Et forslag til et tema kunne være hjerneskadetræthed. Karins erfaring
fra unge-projektet er netop, at der er behov for fokus på
hjerneskadetrætheden. En mulig oplægsholder kunne være Lucie Nielsen,
der tidligere har arbejdet på Hjerneskadecentret i Odense, og som netop
har skrevet speciale om Hjerneskadetræthed og udviklet et skema til at
”måle” hjerneskadetræthed. Neurolog Lars (?) i Göteborg kunne også
være en meget interessant oplægsholder. Karina undersøger videre og
har et oplæg klar til vores fysiske møde d. 26.08.2015.

-

Jim informerer om hjemmesiden. Vi er ved at skifte udbyder. I forbindelse
med dette er der nogle udfordringer. Domænenavnet skal flyttes fra den
ene internetudbyder til den anden. Dette arbejdes der på, så vores side
snart kan komme op at køre igen, forhåbentlig inden for den næste uge.
Aktuelt kan man ikke gå ind på hjemmesiden. Jim arbejder på sagen og
rykker.

