Referat af bestyrelsesmøde på Mødecenter Odense den 17.09.2015

Vi mødes efter temadagen kl. 16.00 -17.30
Mødeleder Anders
Referent Helle
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er 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.
Lis har på Nordisk netværksmøde drøftet sagen med Merete. De har drøftet
om Jørgen Feldbæk ville være oplagt til at påtage sig formandsposten i
gruppen, dette er nu drøftet med Jørgen og han vil gerne påtage sig opgaven.
Bestyrelsen bakker fuldt op omkring at Jørgen tager denne post. Lis giver
besked videre til Jørgen og Merete, så arbejdet kan gå i gang.
Det må afklares senere hvilke projektgrupper der evt bliver nedsatte og hvor
det vil være relevant at øvrige bestyrelsesmedlemmer indgår. Det vil
selvfølgelig også skulle følges i bestyrelsen ifht afrapportering til den øvrige
bestyrelse på vores bestyrelsesmøder.
3. Kort evaluering af dagens seminar
Rammer:
Der har været fine fysiske rammer, en smule varme og dårlig luft i lokalet
sidst på dagen.
Tidsstyring:
Det var vanskeligt at styre tiden i dag, og ærgerligt at vi ikke fik den sidste
del af Roger Woods oplæg.

Indhold/niveau:
Det var en god blanding af noget mere teoretisk og noget fra dansk praksis
på området.
Woods klarede flot at gøre det tydeligt og klare at alle kunne være med på
niveauet, men ærgerligt at tiden skred.
God veksling og formidling fra praksis i forhold til udredningsredskaber og
praksis i hhv fase 1-2 og 3.
4. Kommende seminarer 2015 / 2016
o Nyt fra arbejdsgruppen vedr. pårørende v. Pernille og Karina
Oplægget er tænkt til neuropsykologer og andet fagpersonale der
arbejder med pårørende indenfor neurorehabilitering.
Der er lidt drøftelse om arrangementet er Hvidovres eller selskabets.
Pernille kontakter og hører hvordan vi skal tænke samarbejdet, og om
det skal forblive et arrangement i selskabet, eller det skal blive Hvidovres
arrangement.

o Nyt fra arbejdsgruppen vedr. temadag i primo 2016(28.01) omkring
visitationsretningslinjer/ kompetenceniveauer/ Complexity Scale v. Jim
og Lis.
Det er aftalt at d. 28.1 er vi booket ind i multisalen på Hammel
Neurocenter. Niels Jørn fra Kurhus kommer og fortæller om
visitationsretningslinjen, og nogle af de mennesker der har været med til
at oversætte kompleksitetsskalaen kommer også.
Der er overvejelser om at sætte den på programmet og præsentere, men
den endelige form og indhold må afhænge af hvor meget der bliver
præsenteret på Sundhedsstyrelsens temadag.
Der er et ønske fra Sundhedsstyrelsen om at der kommer et redskab der
kan være med til at stratificere.
Det kunne være relevant at have noget paneldiskussion, f.eks. debattere
grænseflader, f.eks. basal/avanceret og en anden med
avanceret/specialiseret.
Det ville være godt at have nogen der havde erfaringer.
Vi regner med at programmet er klar omkring slut oktober, så vi kan
starte tilmelding med frist lige efter jul.
5. Ny hjemmeside
- Der mangler et medlem mere til at ’vedligeholde hjemmesiden
Jim og Pernille havde meldt sig, Karin ville måske også gerne hjælpe.
Anja og Lis vil også gerne bidrage til arbejdet.
Vi følger op på emnet næste gang, incl. hvordan man rent faktisk arbejder på
hjemmesiden.
Nordisk netværksmøde (netværk for specialiseret neurorehabiliteringssteder)
savner en hjemmeside. Ideen er at vi måske kunne give en kolonne til det på
vores hjemmeside.

Nordisk netværk har koblet sig på WFNR, men det er uklart hvorvidt
netværket egentlig udelukkende er sygehusbaseret. Jim undersøger hvem der
kan være omfattet af Nordisk netværk.
6. Opfølgning vedr. samarbejde med Dansk Selskab for Apopleksi.
Der er ikke nyt i sagen. Det vil være oplagt at få DSFA med i arbejdet
omkring måleredskaber i samarbejde med Jørgen.
7. Forslag om reduceret kontingent ved indmeldelse medio i året.
Forslaget drøftes, det er ikke noget der kan besluttes på et
bestyrelsesarbejdet. Der drøftes fordele og ulemper i forhold til
medlemstilgang kontra de administrative ulemper det vil give.
Kontingentet er p.t. 225,- årligt.
Forslaget er foreløbigt ”skudt til hjørne”.
Økonomi/medlemskab i øvrigt: forslag om at sætte info på
kursusprogrammer omkring pris for medlemskab, dette besluttes og gøres
næste program.
8. Visioner for DNSR
Gøres på næste fysiske møde, da vi løber tør for tid.
9. Næste møde den 07.10 på skype
Drøftelse/forventningsafstemning til nye ordning med at arbejdsstederne
arrangerer temadage.
Opfølgning på indhold og vedligeholdelse af hjemmeside, herunder hvor stor
personkredsen skal være der har denne opgave.
Opfølgning på personkreds der kan være omfattet af Nordisk Netværk.
Opfølgning på samarbejde med Dansk Selskab for Apopleksi.
Aflønning af eksterne foredragsholdere.
10.
Næste fysiske møde:
Visioner for DSNR – herunder hvad vil skabe mere energi i bestyrelsen.
11. Evt.
a. aflønning af eksterne oplægsholdere
Vandrer til næste gang.
Med venlig hilsen og på gensyn

Helle

Ideliste til kommende arrangementer:
•
•

Implementering af evidensbaseret praksis – implementering af kliniske
retningslinjer.
Hjernetræthed
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

