Referat til bestyrelsesmødet på Skype den 07.10.15

Opkald på Skype kl.15
Mødeleder Pernille (ikke tilstede: Karin og Helle)
1. Godkendelse af dagsorden
2. Drøftelse/forventningsafstemning til nye ordning med at arbejdsstederne
arrangerer temadage. I forbindelse med fremtidig organisering og afholdelse
af temadage, da aftales at det fremover sikres, at det er selskabet som står
for arrangementet med hvad det indebærer af udgifter og indtægter.
Arrangementerne tænkes i udgangspunktet som værende tværfaglige i
målgruppen, men at der kan gøres undtagelser. Tilmelding og betaling kører
over selskabet og dennes sekretær. Ideen med at benytte arbejdsstederne
giver mulighed for at andre personer kan lægge tid og kræfter i at arrangere
temadage. Det vil være forskelligt, hvorledes det er muligt at trække på
ressourcer de forskellige steder. Vi vil evaluere på dette punkt efter at have
gjort nogle flere erfaringer med denne aktivitetsstruktur. Senest i juni måned
efter BOMI og evt. tages op som punkt til årsmødet.
3. Kommende seminarer 2015 / 2016
o Nyt fra arbejdsgruppen vedr. pårørende v. Pernille og Karina. Pernille har
efterfølgende snakket med Hvidovre. Arrangementet kører som
Hvidovres arrangement. Og DSNR er trukket helt ud af det.
o Nyt fra arbejdsgruppen vedr. temadag i primo 2016(28.01) omkring
visitationsretningslinjer/ kompetenceniveauer/ Complexity Scale v. Jim
og Lis.
o Temadag omkring udtrætning i juni
o Årsmøde i marts

4. Aftaler med oplægsholdere. Forslag om standardkontrakt. V. Karina. Vi
tænker at en informationsformular er tilstrækkelig som kan fremsendes til
oplægsholder. Formularen skal oplysninger om kursusindhold, sted, tid og
diverse aflønning. Lis vil bede Anja Kildebo om at udarbejde en sådan, og vi
ser et udkast på senere møde.
5. Opfølgning på indhold og vedligeholdelse af hjemmeside, herunder hvor stor
personkredsen skal være der har denne opgave. Jim instruerer Pernille ved
næstkommende lejlighed og evt. også anden interesseret person i
bestyrelsen.
6. Lægesituationen og behov for uddannelsesforløb – brev til Dansk Neurologisk
Selskab V. Jørgen Feldbæk. På sigt skal profilen på den lægefaglige
neurorehabilitering gøres lidt skarpere sådan at neurologer ser området mere
indbydende og at flere vil gå ind i det. Dette vil indebære en række tiltag over
de næste år, bl.a. i forbindelse med diverse uddannelsesforløb. Jørgen vil
gerne i regi af DSNR forfatte et forslag til et brev til Dansk Neurologisk
Selskab omhandlende behovet og mulige relevante tiltag. Bestyrelsen bakker
op om denne henvendelse.
7. Opfølgning vedr. samarbejde med Dansk Selskab for Apopleksi. De bydes
med i arbejdet omkring måleredskaber, som Jørgen sidder som formand for.
Jørgen sørger for at indbyde dem.
8. Opfølgning på personkreds der kan være omfattet af Nordisk Netværk.
Nordisk netværk indbefatter ikke kommunale instanser og ideen med at
Nordisk Netværk kunne have en del af vores hjemmeside falder derfor til
jorden. De kan derfor ikke være en del af vores hjemmeside.

9. Næste møde den 04.11 på skype
- arbejdsgruppe omkring måleredskaber – status
- årsmøde indhold, opstilling etc.
10. Evt.- opfordring fra Lis: kom gerne med indslag til dagsorden

JJ
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

