Referat fra bestyrelsesmødet på Skype den 04.11.2015

Opkald på Skype kl.15.30.
Mødeleder: Pernille. Fravær med afbud: Helle. Referent: Anders
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med tilføjelser til pkt. 8 Evt.
2. Orientering vedr. høringssvar omkring NRK for Øvre dysfagi:
Høringssvar indsendt rettidigt. Det blev et fint svar.
3. Status fra arbejdsgruppen omkring måleredskaber v/ Jørgen:
Der er ikke hørt noget fra gruppen. Der har ikke været møde siden sidst. Vi
har indstillet Jørgen til at deltage i gruppen og Jørgen hører Merethe Stubkjær
og Thomas Maribo, om det videre forløb.
4. Opfølgning fra sidst vedr. standardkontrakt til oplægsholdere:
P.g.a. af travlhed både hos Anja og Lis er det udsat til næste møde.
5. Kommende seminarer 2015 / 2016
1.Nyt fra arbejdsgruppen vedr. temadag i primo 2016 (d. 28.01) omkring
visitationsretningslinjer/ kompetenceniveauer/ Complexity Scale v. Jim
og Lis:
Vedr. seminaret i januar har Randers kommune meldt ind og vil gerne
give et oplæg om rehabilitering på specialiseret niveau inkl. case. Jim
følger op med Randers og derefter kan der sendes dagsorden for mødet
ud. Mødet vil prøve at lægge op til debat og dialog, og forhåbentligt
skabe noget afklaring.
2.Bomi: udtrætning som følge efter erhvervet hjerneskade -afholdes i juni
måned v. Helle:
Vi går efter en tværfaglig temadag om hjernetræthed i juni, selvom
ergoterapeuterne holder et monofagligt møde også i foråret, da emnet er

så "hot" for tiden. Vi afventer Helle's kommentarer og diskuterer videre
på næste møde (se punkt 6).
6. Årsmøde 2016:
• Tidspunkt: i marts måned 2016.
• Fagligt indhold: Kunne træthed være en mulighed på årsmødet?
Vi nedsætter en arbejdsgruppe, som kontakter Helle, som ikke
kunne deltage i dag, da hun skal have mulighed for at give sin
mening tilkende. Såfremt at ”træthed” bliver emnet, forslår vi en
arbejdsgruppe bestående af Karin, Anders og Helle. Luci Nielsen
neuropsyk. fra Odense er en mulighed som oplægsholder, da hun
skrev kandidatafhandling om mental træthed. Jørgen kender en
sygepl.-PhD. fra Aarhus, der også er en mulighed som oplægsholder
om apopleksi-træthed, og der er en læge-PhD. fra KBH som også er
en mulighed. Jørgen sender kontaktoplysninger til arbejdsgruppen.
• Opstilling: Dem der er på valg overvejer til næste bestyrelsesmøde
om de genopstiller.
• Mødeleder: Arbejdsgruppen tager stilling, afhængigt af fagligt
indhold.
• Dirigent til GF: Vi spørger Lars SiertÆresmedlem: Der er
indkommet gode forslag, som bestyrelsen overvejer, vurderer og
diskuterer til det næste bestyrelsesmøde.
7. Næste møde er den 02.12 på skype.
8. a) Agitations-seminar: Har givet et underskud på ca. 12.500, p.t.a. tilskud. Er
det rimeligt? Efter drøftelse må det konstateres, at sådan var det så, og at
Selskabet heldigvis har vi en økonomi, der kan bære det.
b) Henvendelsen fra Aalborg vedr. seminaret ANRES2015 (Annual Aalborg
Symposium on the Advances in Neurophysiology and Neural Rehabilitation
Engineering of Movement). Vil Selskabet linke til dette seminar på
hjemmesiden? Vi var involveret sidste år og linker gerne.
c) I forhold til planlægning af seminar i efteråret 2016, skal vi være obs. på
at "Sundhedsplatformen" skal implementeres på hele Sjælland (både Region
Hovedstaden og Region Sjælland)i okt.-nov. 2016. d) Jørgens brev til Dansk
Neurologisk Selskab om dialog. Jørgen har et udkast som Jørgen og Lis klarer
af og sender.

