Formandsberetning 2016
Så er endnu et gået. Sidste år talte jeg om den nye lovgivning omkring GOP som nu skulle
implementeres. Her kunne jeg meget vel fortsætte i år. Heldigvis er der sket en god udvikling
på området men der stadig hurtler der skal løses på denne lidt bulede vej mellem det regionale
og kommunale, men nu må vi se hvad det sundhedstjek som politisk er blevet besluttet af
Ældre og Sundhedsministeriet som opfølgning på evaluering af kommunalreformen samt
Rigsrevisionens rapport fra november måned 2016 og som SST vil forestå i dette år kommer
med af resultat. Det har specielt fokus på hvordan de enkelte kommuner håndtere de udstedte
GOP men også grundlaget/kriterierne på regionalt niveau for at udarbejde GOP. Specielt fokus
på GOP til specialiseret rehabilitering.
SST har nedsat en følgegruppe hvor vi i DSNR har fået en plads og vil blive repræsenteret med
Jim Jensen.
I det hele taget er der løbende gennem de sidste 10 år været sat fokus på
neurorehabiliteringen med mange udgivelser af både kliniske retningslinjer og faglige
anbefalinger. I efteråret 2016 kom så Socialstyrelsens forløbsprogram.
Vi har i DSNR afholdt 2 temadage – en i vest (efteråret 2015) og en i øst hvor der har specifikt
fokus på GOP til rehabilitering på specialiseret niveau. Der har til begge temadage været god
tilslutning fra såvel det regionale som det kommunale regi.
Den 28. januar havde vi en temadag med fokus på Hjerneskade og armfunktion og havde her
blandt oplægsholderne fået tilsagn fra Dr. Nick Ward, Neurolog på
Sobell Department for Motor Neuroscience, University College of London, Institut for
Neurologi og Nationale Hospital for Neurologi and Neurokirurgi.
Vi forsøger løbende i DSNR at målrette vores temadage på det der sker i omverdenen indenfor
vores fagfelt såvel hvad angår det organisatoriske som det faglige.
Sidste årsmøde satte vi fokus på hjerneskadetræthed og håber at det har været med til at
sætte fokus på problemet som fylder rigtig meget specielt i den sene del – fase 3 –af
rehabiliteringen og som kan være svært for såvel den ramte men i særdeleshed de pårørende
at forholde sig til.
I år har vi så valgt temaet ’brugerinddragelse’ som fremadrettet vil være et begreb vi i alle
specialer skal forholde os til. Den nye kvalitetsmodel som skal implementeres har jo særligt
fokus på brugerindflydelse og bruger inddragelse.
I maj måned var der i regi af WFNR Verdenskongres i Philadelfia. Her var Danmark flot
repræsenteret med deltagere fra hele landet og ligeledes med både posters og orale
præsentationer. Dejligt at opleve at vi i lille Danmark kan markere os i international
sammenhæng.
Nationalgruppe vedr. måleredskaber inden for neurorehabilitering
DSNR fik i foråret 2015 invitation til at deltage i en National gruppe vedr. etablering af
nationale retningslinjer for måleredskaber indenfor neurorehabilitering. DSNR påtog sig
formandskabet i denne gruppe. Jeg vil ikke uddybe nærmere omkring arbejdet men vil
overlade dette til Jørgen Feldbæk som havde formandskabet i styregruppen.
Vi har i 2015 fået en ny hjemmeside der løbende er blevet justeret. Jeg vil heller ikke her gå
mere ind i det i det Jim har lovet at give en praktisk introduktion til hjemmesiden. Her vil i se
mange spændende arrangementer som vi annoncerer for. Mød os også på facebook.

Kommende temadage
Fra den 5. – 9. juni er vi i DSNR medarrangør af Dutch International Neurorehabilitation
Course Arhus, Denmark, Læs mere om dette på vores hjemmeside
Vi arbejder i bestyrelsen med en temadag omkring afrapportering fra de ungeprojekter som
har fundet sted i alle regioner. Vi ved at der fra centralt hold vil blive arrangeret en temadag i
efteråret hvorfor vi har besluttet at vores udskydes til næste årsmøde hvor dataopgørelsen
også skulle være tilgængelig.
Det første den nye bestyrelse derfor skal til at arbejde med er planlægning af temadag i
efteråret 2017.
Som omtalt også sidste år vil vi meget gerne i bestyrelsen også have brugerinddragelse fra jer
som medlemmer. Så derfor kom gerne med ønsker til temadage eller emner I gerne vil have vi
forholder os til i bestyrelsen.
Medlemstallet i selskabet udgør nu 202 medlemmer. Dette ligger noglenlunde stabilt.

Mange tak for ordet

