Årsberetning DSNR for 2017

Medlemstallet var ved starten af 2017 197 og ved udgangen af 2017 185 altså en
mindre tilbagegang.
Hvad er der så sket i 2017:
Vi havde i januar måned et seminar om armfunktion.
Blandt oplægsholdere havde vi Dr. Nick Ward som er neurolog på Sobell Deparment
for Motor Neuroscience, University College of London samt Peter Vogele som er
udviklingsergoterapeut på Glostrup, Rigshospitalet.
Der var 40 deltagere på seminaret - overvejende terapeuter og de tilbagemeldinger vi
har fået fra deltagerne har været meget positive.
I marts 2017 havde vi som vanligt vores årsmøde. Her var temaet brugerinddragelse.
Det var et fint årsmøde med gode og relevante oplægsholdere. Deltager antallet var
desværre kun 60 personer. Vi har efterfølgende forsøgt at evaluere på om det var 1)
emnet 2) oplægsholdere man havde hørt i andre sammenhænge med samme emne 3)
stort udbud at temadage 4) for Region H implementering af SP. Det er svært at
konkludere på dette men kan være en sammenblanding af alle 4. Vi vil selvfølgelig
tage disse optioner med i vores planlægning af fremtidige temadage og seminarer.
Fremtidige seminarer:
Juni måned Ungeprojekterne. Hvad er der kommet ud af projektet relateret til data”
og ”Hvad har de fem regioner, hver især fået ud af projektet”.
Efteråret 2018 commotio. Der er i DK et øget fokus på commotio og seminaret vil
fokusere på den forskning og viden vi i dag har tilgængelig.
Begge seminarer er under planlægning men specielt seminaret vedr. ungeprojekter vil
programmet snart lægges på hjemmesiden.
Servicetjekket.
Som de fleste af jer nok ved fik SST i begyndelse af 2017 den opgave at nedsætte en
følgegruppe if. et servicetjek af hjerneskadeområdet. Dette kom med baggrund i dels
evaluering af kommunalreformen og dels den noget kritiske rapport som
Rigsrevisionen kom med i efteråret 2016.
DSNR blev bedt om at udpege en person til følgegruppen og Jim Jensen blev udpeget
til at varetage denne opgave på vegne af DSNR.
Der er i finanslovsaftalen for 2017 afsat 5 mill. Kr. årligt i 4 år til udmøntning af de
resultater der måtte komme ud af servicetjekket.

I afrapporteringen er der sammenfatningen fremkommet følgende anbefalinger for de
kommende 4 år.

1.
2.
3.
4.
5.

Kvalitet i indsatsen
Faglig kvalitetsudvikling af området
Patient og pårørendeperspektivet
Antal GOP, monitorering og ventetid
Tværsektorielt samarbejde

Den samlede afrapporteringen kan læses i SST afrapportering.
Som en udløber af servicetjekket har SST PLAN bedt DSNR amt andre relevante
selskaber, styrelser og organisationer om at udpege medlemmer til hhv.
Udpegning af 1 person til følgegruppen vedr. initiativer til bedre hjælp mennesker
med hjerneskade og deres pårørende. DSNR har udpeget Pernille Bundgaard
Udpegning af 2 personer til arbejdsgruppe for revision af publikationer på
hjerneskadeområdet. DSNR har udpeget Jim Jensen og Ld. Overlæge Niels Jørn
CfN(Kurhus)

Jeg vil sige at servicetjekket har fyldt rigtig meget i bestyrelsesarbejdet mht
kommentering af diverse udkast. Men vi er samlet set godt tilfredse med den samlede
afrapportering og ser frem til at deltage i det videre arbejde.
Henvendelse fra Sundhedsdatastyrelsen vedr. PRO data –
En repræsentant fra Dansk Selskab for Neurorehabilitering til national arbejdsgruppe
for arbejde med PRO-data. Formålet er at udvikle et standardiseret sær af spørgsmål
til depressionsscreening indenfor apopleksi, graviditet og barsel samt
hjerterehabilitering. Afholdelse af to work-shops – september og oktober 2017.
DSNR udpeger Jørgen Feldbæk til at sidde i gruppe.
I efteråret 2017 blev der afholdt et seminar om muligheden for at bruge
patientoplevede data (Pro-data) til at screene for depression herunder til brug på
apoplexi-patienter. Der stiles mod at anbefale generiske redskaber som kan anvendes
bredt. Herudover er der flere Pro-initiativer indenfor mange områder og der afholdes
et nyt seminar i Aarhus den 16.4
Jeg vil her slutte min beretning og takke bestyrelsen for et godt samarbejde og det
store engagement I lægger i arbejdet med at planlægge temadage – finde relevante
oplægsholdere, lave program for dagen, deltage i arbejdsgrupper i SST og besvare
høringsskrivelser mm. Også Anja som er sekretær skal have en stor tak og ros for
hendes store arbejde med at holde styr på tilmeldinger, udsende diverse meddelelser
til medlemmer, bestille lokaler og meget mere.

Jeg vil slutte denne beretning med en tak for jeres lydhørhed og tak til alle
medlemmer for at støtte op om selskabet og vores arrangementer
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