Indstilling af Eva Hollænder som æresmedlem af DSNR 2017
Eva har gennem det meste af sit virke som socialrådgiver beskæftiget sig med
hjerneskadeområdet.
Hun har både arbejdet i det kommunale regi, regionale regi og i
Hjerneskadeforeningen.
Eva har altid været meget grundig i sin sagsbehandling og sikret de bedste forhold for
den ramte og dennes familie. Udover den direkte sagsbehandling har Eva også
deltaget som faglig repræsentant i forskellige arbejder og redegørelser bl.a i SST
Socialstyrelsen mm. Derudover har Eva været oplægsholder på mange konferencer og
har aldrig været tilbageholdende med at sætte nye tanker og tingene på spidsen med
oplæg til mange gode debatter. Har ligeledes gennem sit virke i
Hjerneskadeforeningen også arbejdet på det politiske niveau – hele tiden med det for
øje at styrke fagligheden / tværfagligheden og evidensen til gavn for den
neurorehabilitering vi yder til vores patienter og deres pårørende.
Eva har altid været sig meget bevidst om at tværfaglighed, nødvendige ressourcer og
intensitet er nogle af de ingredienser der skal til for at lykkes med
neurorehabiliteringen. Det har ofte krævet lange og seje kampe når der skulle
forhandles omkring den enkelte borger. Men med sin skarpsindighed og store
kendskab til lovens muligheder og nicher er det som regel altid lykkes at få skabt det
bedste for den enkelte.
I vores vedtægter står følgende
Æresmedlem.
Personer, som gennem årelangt virke har udmærket sig internationalt indenfor
neurorehabilitering, kan efter indstilling fra bestyrelsen udpeges som
æresmedlemmer på livstid af generalforsamlingen.
Danske æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer,
men betaler ikke kontingent. Udenlandske æresmedlemmer har ikke
stemmeret, kan ikke vælges til bestyrelsen og betaler ikke kontingent
Jeg vil derfor gerne bede om generalforsamlingens opbakning til denne indstilling Er
der enighed om dette.
Desværre har det ikke været muligt for Eva at møde personligt op i dag hvilket hun
meget beklager. Eva er pt ramt af sygdom og i den forbindelse nødvendig behandling.
Vi vil i DSNR sørge for at Eva modtager den hæder hun skulle have haft i dag ved at
besøge hende en af de nærmeste dage. Jeg ved at Eva havde glædet sig til at møde
de mange kendte ansigter i dag men en nødvendig prioritering forhindrede dette.

