Referat fra bestyrelsesmødet på Hammel Neurocenter den 28.1 2016

Mødeleder Lis
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Kort evaluering af dagens seminar
Rigtig gode oplæg, de sidste to oplæg afspejlede et meget tæt og godt
samarbejde mellem Randers kommune og Hammel Neurocenter, hvilket er
rigtig godt.
Drøftelse af muligheden for at holde en helt enslydende temadag på Sjælland,
da deltagerkredsen var meget underrepræsenteret på Sjællandssiden.
Drøftelse af hvis dagen skulle gentages på Sjælland, om der måske skal være
mindre fokus på stratificeringsredskabet.
Fint med samme program stort set, men med oplægsholdere ifht regionale og
kommunale erfaringer fra Sjælland.
En anden ting der blev interessant var drøftelsen snitflade ml. rehabilitering
på specialiseret niveau og genoptræning på avanceret niveau, indsatser fra
logopæd og N-psyk mm.
Vi kunne overveje om det kan lade sig gøre at få repræsentant fra
Sundhedsstyrelsen med i paneldebatten.
Beslutning: vi vil gerne gå videre med en temadag på Sjælland. Vi vil gerne
inddrage Niels-Jørn i arbejdet med indholdet.
Vil nok være nødvendigt at der ikke startes kl. 9 når arrangementet er på hhv
sjælland og i Jylland, grundet lange transporttider.

3. Årsmøde
•
•
•
•

2016:
Program
Opstilling
Æresmedlem
Dagsorden til GF

Helle refererer at der er store vanskeligheder med at få landet en oplægsholder
eller to. Hvis det ikke lykkes indenfor denne uge laver Anders et oplæg.
2 x 45 minutter om formiddagen. Bomi om eftermiddagen.
Det bliver nødvendigt at der koordineres indhold i forhold til de to oplæg.
Karin sender skabelonen til Helle og Anders.
Lis forsøger med Anja om deadline for indmelding af deltagerantal kan skubbes
på deadline.
Lis undersøger hvor mange vi kan være maksimalt i lokalet, giver besked til
Karin.
Generalforsamling:
Der blev sidste år lavet stemmesedler med lidt beskrivelse af hver enkelt
kandidat. Det samme gøres i år.
Dagsorden til generalforsamling er godkendt.
Æresmedlem: Lis kontakter Åse.
Lis laver en formandsberetning.
4. Kommende seminarer 2015 / 2016
1.Seminar forår/efterår 2016 CfN i Dianalund v. Lis
Lis har talt med CfN omkring seminar, og ønsket er at afholde et seminar
i september måned 2016. Ønsket er emne omkring transdisciplinært
samarbejde, der er også nogle ideer til internationale oplægsholdere.
Der skal være møde i starten af februar i forhold til at lave et forslag til
program.
5. Ideer til kommende seminarer
Gentagelse af seminaret fra i dag.
Seminar omkring transdisciplinært samarbejde.
Øvrige ideer drøftes på næste møde d. 29.2 kl. 10 på Tamu.
6. Mødedatoer og turliste 2016/17
Se liste udsendt af Lis. Jørgen er forhindret d. 29.2 og bytter mødeledelse
med Karin.
7. Næste møde den 29.02. 16 på Tamu i Odense
8.

Evt.
Forslag om at vi udarbejder en oversigt over erfaringer med at arrangere
temadage, så disse samles et centralt sted.
Haag og Philadelphia- hvem deltager: 10 fra Hammel, herunder Jim, afgørelse
på CfN Dianalund snart, Hvidovre nogle stykker begge steder.
BOMI har ikke afgjort endnu.

Evt koordinere ifht nogle besøg forskellige steder mm.
Med venlig hilsen og på genhør

Lis

Ideliste til kommende arrangementer:
•
•

Implementering af evidensbaseret praksis – implementering af kliniske
retningslinjer.
Borgerinddragelse evt suppleret med frivilligt arbejde
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

