Referat fra bestyrelsesmødet den 06.09 kl. 15.00 på TAMU i Odense
Mødeleder: Anne-Britt.
Til stede. Anne-Britt, Christian, Jim, Lis, Jørgen, Pernille og fra 16.50 Helle
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt
2. Orientering fra arbejdet i SST med servicetjek. Sidste møde i lfølgegruppen i
går. Datagrundlaget er usikkert, hvilket bl.a. blev tydeligt i Rambølls rapport.
Midler til efterfølgende initiativer. Formentlig midler til arbejdet med
måleredskaber indenfor neurorehabilitering. Den afsluttende rapport bygges
op om 5 hovedområder: kvalitet i indsatserne, faglig kvalitetsudvikling,
patient- og pårørendeperspektivet, antal genoptræningsplaner, ventetid og
monitorering samt tværsektorielt samarbejde. Ujævn implementering af GOPlovgivningen. Der mangler en registrering af GOP til de forskellige niveauer.
Fokus også på borger- og pårørendeinddragelse. Endelig udkast til rapporten
sendes rundt til bestyrelsen til kommentering.
3. Drøftelse af oplægget fra Aase Engberg if. fremtidig organisering specielt i
forhold til at sikre de patienter der udskrives med GOP til rehabilitering på
specialiseret niveau og avanceret niveau. Der diskuteres svar til
Hjerneskadeforeningen/Aase.
4. Årsmødet den 21.3.18. Det er aftalt at neuropsykolog Jennie Pensford bliver
hovedtaleren. Tema om træthed. Vi undersøge muligheden for danske oplæg.
Per Fink og hans gruppe, ph.d. fra Herlev (JFN).
5. Kommende seminarer. 1) Status servicetjek med fokus på GOP. Forslag til
dato: 6.12.17 (Jim, Anne-Britt og Pernille). 2) Unge-projekterne maj 2018
(Hysse, Jørgen, ?). 3) Hjernerystelse efteråret 2018 (Jørgen, Christian,
Helle).
6. Forespørgsel fra Hanne Gullestrup vedr. oplægsholder til konf. I februar Se
mail. Vi har to bud. Neuropsykolog Grethe Pedersen (forslag fra Lis).
Alternativt en fysioterapeut/coach som bruges af Randers Kommune (forslag
fra Anne-Britt).
7. Evt. Vi genfremsender mødeplanen.

Ideer til kommende seminarer/temadage
a) Ny temadag om misbrug
b) Ungecentrene, erfaringer og evaluering (evt lille konference)
c) Commotio (afventer nogle resultater af forskellige projekter?)
d) Rehabilitering af OE – emner om evidens, behandling og praksisperspektiv.
e) Tværsektoriel koordinering
f) Temadag fælles med Dansk Selskab for Apopleksi
g) Pårørende – pårørendeperspektiv
h) Kommunikationsforstyrrelser, herunder afasi.
i) Syn og Hjerneskade
j) Kørekort og hjerneskade
k) Smerter
Plan for arrangementer:
Tidspunkt
Placering
Juni 2016
Slagelse sdu
Oktober/November2016 Filadelfia
26. Januar 2017
8. Marts 2017 –
årsmøde
Forår 2017

Odense
Odense

Efterår 2017
Januar 2018
Marts 2018 – årsmøde
Juni 2018
Efterår 2018

?

Randers?

Årsmøde altid 2. onsdag i marts.

Tema
Visitationsretningslinjer

Ansvarlig
Jim/Lis

Tværsektoriel
Lis
koordinering
Overekstremiteten
Jim og Helle
Patient/borgerinddragelse Karin og
Pernille/Anders
Temadag om relationel
Ann-Britt og ??
koordinering og
samarbejde på
Jyllandssiden
Ungeprojekterne
Jørgen

