Referat fra bestyrelsesmødet på Skype den 09.12.15

Opkald på Skype kl.15.30
Afbud: Jørgen
Mødeleder Lis (Helle forsinket)
1. Godkendelse af dagsorden
2. Status fra arbejdsgruppen omkring måleredskaber v/Lis: DSNR har modtaget
mail fra Merete S. Christensen fra RHN som sidder i arbejdsgruppen omkring
måleredskaber. De er positive overfor vores tilsagn om formandskab på
opgaven. JFN er formand på vegne af DSNR. I mailen er der en del
information + bilag som sendes rundt til bestyrelsen. Skal behandles
fortroligt. Desuden er der positiv feedback fra KL, Danske Regioner og
Sundhedsstyrelsen omkring deltagelse i projektets følgegruppe. Der arbejdes
på at få arbejdsgruppen til at inkludere Dansk Selskab for Apopleksi og
repræsentanter fra alle dele af landet. DSNR støtter op om dette. Desuden
bestræbes det via fonds- og pulje ansøgninger at få økonomiske midler til
arbejdsgruppen. Tidsrammen for projektet er vedlagt mailen.
3. Opfølgning fra sidst vedr. standardkontrakt til oplægsholdere (oplæg
fremsendes inden mødet). Der er enekelte ændringer som er fremsendt til
Lis. Hun kikker dem igennem sammen med Anja skriver det sammen. Udkast
følger.
4. Kommende seminarer 2015 / 2016
1.Nyt fra arbejdsgruppen vedr. temadag 28. januar omkring
visitationsretningslinjer/ kompetenceniveauer/ Complexity Scale v. Jim
og Lis: Arrangementet forløber planmæssigt, intet nyt. Deltagerantal er
endnu uvist.
2.Bomi: udtrætning som følge efter erhvervet hjerneskade -afholdes i juni
måned v. Helle (skal dette emne ændres). Vi snakker om at flytte temaet

hjernetræthed/udtrætning til Årsmødet som tema. Dette er der fra DSNR
opbakning til. Bomi ved Helle tager ansvaret for organiseringen af dagen,
da de allerede er inde i arbejdet med temaet. Anders og Karin melder sig
på banen for at støtte op om processen hvis det trænges. Ift. til
oprindeligt arrangement med i juni, da vil Lis høre med Kurhus om de
kan overtage denne. Eventuelle temaer efterlyses. JJ melder ind med
kontakten til Neurorehabiliteringslæge fra England, Nick Ward, som
kunne være interessant at få til DK og snakke omkring rehabiliteringen af
overekstremiteten.
5. Årsmøde 2016: dato er fastsat til den 17. marts 2016, mødested Dalum
Landbrugshøjskole – Anja følger op på reserveringen.
• Fagligt indhold ( se ovenfor)
• Mødeleder (arrangeres af Helle (BOMI)
• Dirigent til GF ( Lars Siert)
• Opstilling (Lis og Jim genopstiller, hvad med suppleanter?)
• Æresmedlem (Enstemmigt indstilles kandidat, Lis vil udarbejde
indstilling)
6. Julebrev til medlemmer af DSNR. Der er enkelte kommentarer som Lis retter
til.
7. Vedrørende mulig samarbejde med Region Nords børn og unge projekt
vedrørende temadage til september næste år, da er de allerede langt fremme
i processen, så dette er ikke længere en mulighed. Vi vil reklamere for
arrangementet på vores hjemmeside, når vi modtager mere information fra
dem.
8. Næste møde den 13.01. 16 på skype, kl. 15.30
Vi planlægger et fysisk møde i forbindelse med arrangementet i Hammel
d.28.1., da de fleste fra bestyrelsen alligevel har intentioner om at deltage.
9.

Evt.
Med venlig hilsen og rigtig god jul

Jim

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

