Referat – bestyrelsesmøde den 03.05.2018 kl. 13.00 – 15.30, fysisk møde, TAMU Odense.
Mødeleder: Karin
Referent: Louise.
Deltagere: Karin, Pernille, Louise, Helle, Lis, Bente.
Afbud: Hysse, Christian og Jim.
Referatform:
Informering, drøftelse og beslutning. Vægtning på beslutninger.
1.

Velkommen til den nye bestyrelse:

Kort introduktionsrunde af de tilstedeværende.
Kort introduktion til møde-struktur, arrangementer (inkl. arbejdsgrupper) og roller i bestyrelsen.
Ej møde i juli måned. Skype-møder som udgangspunkt altid en onsdag kl.15.30. Alle i bestyrelsen forventes
pr. se at komme til seminarer, ellers skal man aktivt melde fra til Anja.
Ad tele-møder:
Nye medlemmer sender snarest skype-navn til Jim.
Helle har muligvis hørt tale om et bedre program end skype. H. researcher til næste gang.
Vi bør overveje, at folk grupperes så vidt muligt til skype-møderne (f.eks. Christian og Louise,
Karin og Hysse), så færre skal kobles på.
Trods tunge erfaringer m. skype, fortsat ej er muligt kun med fysiske møder pga. logistik.
Ad Mail-korrespondance bestyrelsen:
Der forventes ikke svar til alt fra alle. Ingen kommentar betyder at man er enig.
Som udgangspunkt er det Jim eller Lis, der runder en mail-diskussion af.
Lis & Anja modtager mails til DSNR. Der sker her en mindre frasortering af irrelevant indhold.
2. Godkendelse af dagsorden = ingen indvendinger.
3. Mødeplan for det næste år
Indtil videre mange afbud til d.13.juni, hvorfor dette flyttes til onsdag d. 20. maj kl. 15.30-16.30 og bliver et
skype møde i stedet (Bente melder afbud hertil).
Evt. konvertering af skype-møde(r) til fysiske, f.eks. koblet til commotio-seminar, når dato er på plads.
4. Arbejdsgange ved planlægning af seminarer og årsmøde
Anja har suverænt det forkromede overblik. Al økonomi, lokaler mm. styres gennem hende.
Oplægsholdere kan som udgangspunkt få 2200 kr. i honorar, + transport (Statens høje takst).
Ved visse oplægsholdere kan der devieres fra dette.
Via LVS kan der årligt søges midler til udenlandske oplægsholdere.

Det er tovholderen og ej Anja, der ad honorarer har ansvaret for kommunikationen m. den enkelte
oplægsholder.
Der er refusion af transport til og fra bestyrelsesmøder (statens lave takst) - Anja har formularen ad dette.
Mindre arbejdsgrupper har hovedansvar for seminarerne – men med løbende sparring m. resten af
bestyrelsen v. møder. Som udgangspunkt 2-3 seminarer pr. år (Obs. i 2019 foregår NEU konference igen).
Til interesse og til bedre at kende vores målgruppe, foreslås, at vi regelmæssigt laver en opgørelse/oversigt
over faggruppe-fordelingen af vores medlemmer.
5. Opsamling af årsmøde og generalforsamling 2018:
- Oplæg – forskning versus praksisnær
Generelt god tilbagemelding på dagen fra hver vore kilder. F.eks. deltagere fra Vejlefjord (ifa. både sgpl.,
sosu-assistenter og terapeuter) = Godt udført, spændende, og trods ”lidt mange tal” = med en god kobling
ml. forskning og praksis.
Vi er enige om, at det internationale indlæg ifa. Pennie F. gav årsmødet et løft i kvalitet og ambition.
- Oplægsholdere – gode råd:
Sørg for en god dialog. Hav aftaler på kontrakt/skriftligt på en mail. Erfaring er, at der er væsentligt mere
arbejde v. udenlandske oplægsholdere.
- Økonomi
Indkomst fra deltager-gebyr gav 76000kr + 10000 fra LVS.
- Deltagere – medlemmer/ikke-medlemmer
47 medlemmer, 53 ikke-medlemmer. Kun 12-15 afbud.
Der blev sat et max. på 100 deltagere. Det var lige ved, at der ej var pladser nok.
”Først til mølle-princip” har været fint annonceret via vore platforme.
Ad lokalisation bør vi dog overveje et større sted næste gang.
Diskussion omkring fordele v. institutionsmedlemskaber. I øjeblikket har vi det kun ifa.
”støttemedlemskab”/som en slags sponsoraftale. Vi bør overveje det til at fastholde flere medlemmer.
Idéer til næste årsmødet for at udnytte mulighed for at rekruttere flere medlemmer:
Flyers, liggende på bordene som man nemt kan udfylde.
Mulighed for tilmelding i døren.
Evt. mulighed for at et allerede betalt deltager-gebyr også dækker 1 års medlemskab. Kun til årsmødet.
Ad generalforsamling er det godt, at det foregår midt i årsmødet. Vi bør overveje et evt. ”festligt” indslag
som sidste punkt til at tiltrække deltagelse af flere af vores medlemmer (i år deltog ca. 43 medl. inkl. os).
6. Kommende seminarer.
a. Ungeprojektet
Ad Hysses bekymring (samtidig regionalt arrangeret ungeprojekt-konference i Hammel Neurocenter
30.maj):
Umiddelbart lidt forskellige målgrupper. Indtil videre 64 tilmeldt til Hammel, 25 til vores.
Enighed om, at det andet arrangement i sig selv ej må begrunde udskydelse.
Vi beslutter at se an efter Pinsen. Hvis < 50 tilmeldte, da skal reminder sendes ud. Hvis
mandag d.28.maj fortsat < 50 tilmeldte, da må vi udsætte arrangement til efterår.

(Bente sender os alle programmet for det andet arrangement til information).
b. Commotio se bilag 1 med oplæg til Indhold
Forslag til oplægsholdere fra plenum:
Få inspiration fra navne fra arrangementer ved IBIA (international brain injury academy ?).
Jørgen Eskildsen, NK RH, der har været involveret i behandlings-instrukser af commotio.
Læge fra hjernerystelsesforeningen – Claire Prenner Miller.
Neuropsykolog Mille Møller Tasthum.
Frederick (Ted) Carrick (kontakt ved Louise), neurologisk professor fra USA.
Karins kontakt med DIF passer ikke helt i 1.del af programmet, men muligt i 2. del.
Der foreslås at 2. del af programmet udføres som 3 sideløbende workshops.
Da der er røget et medlem af arbejdsgruppen fra ifa. Jørgen – indtræder Louise i stedet.
c. Vi overvejer et ekstra seminar i januar efter sundhedsstyrelsens opdateringer.
7. Årsmøde 2019
Efter diskussion: Enighed om 2 mulige temaer:
Kommunikationsforstyrrelser inkl. afasi: Bredt, men giver mulighed for at have mange relevante
foci: ny teknologi (f.eks. apps), de skjulte handikap, pårørende…etc.
(Der er netop oprettet et Nordisk samarbejde omkring kommunikation og kognitionsvanskeligheder, navn?)
Kognitive forstyrrelser: Et emne med meget nyt og en stor efterspørgsel på tilgængelig viden.
Til næste møde afgør vi endeligt + nedsætter arbejdsgrupper (obs. Pernille vil gerne være i arbejdsgruppe).
De andre muligheder, der blev diskuteret, var:
Tværsektoriel koordinering, her evt. m. Annemette Dichman som key-speaker. Ikke nok nyt
om emnet.
Smerter, med evt. John White fra center i Philadelphia, USA. (har en kontakt til afd.123.
Markante holdninger og international kendt.
Øvrigt: Bente sender info. om Nordisk Netværks sommerskole til alle.
8. Network/samarbejde med oplægsholdere
Karin husker alle på at udnytte gode oplægsholderes tilstedeværelse i DK ifa. f.eks. gæsteprofessorater,
supervisor-funktioner, nye forskningskollaborationer etc. Netværk kan også være ifa. middag, guided tour
eller i bilturen hjem.
9. Tilbagemelding på arbejdet i SST:
a. Følgegruppe (Pernille)
En god oplevelse m. god dynamik. Dog var indtrykket ud fra kommissorium, at fokus’et var pårørende. I
stedet handlede det om, hvordan opdateringer og retningslinjer kunne blive mere implementér-venlige i
kommunerne. Samtidigt blev alle 12 indsatser i service-tjekket grundigt gennemgået.
Næste møde er i efteråret.
b. Arbejdsgruppe (Jim/ Karin).

Mere struktureret end tidl. erfaringer. Meget blev sagt, men, referat afventer.
To hovedpunkter: 1) Hvad skal gøres mere skarpt mht. kriterierne for forskellen ml. avanceret og basal
kommunal genoptræning, samt ml. specialiseret og avanceret. 2) Volumen og intensitet i de 3 niveauer.
19. juni er næste møde.
10. Informering omkring nationalt projekt ved genoptræningsplaner (pulje 1 fra SST) – Karin:
Endeligt go’ få uger siden. 4,5 millioner til over 3 år ifa. E-learning, foldere, ”roadshow”.
De fleste midler ligger først i 2020. Karin er projektleder nationalt og for Region Hovedstaden.
11. Informering om de andre projekter der er givet penge til.
Pulje 3 omkring pårørende (Anne-Britt). Hun sender referat fra 1. møde, når det foreligger
Vi er enige om, at hun trods ikke længere er i bestyrelsen, fint kan varetage den rolle, hvis hun ønsker.
Hvis det modsatte er tilfældet, da, overtager Helle.
Pulje 4: 2 mill. til patientforeningen bl.a. er der udarbejdet en guide til patienter aktuelt til redigering.
Der er opslået 0,5 mill. til projekter til fremmelse af SCA-metoden, men aktuelt lyder det, at SST ej
modtaget kvalificerede ansøgere.
12. Henvendelse fra Carsten Christensen –’Hjernen og Nervesystemet’
Pernille, ligesom Hysse, mener, det er kommercielt. Flere mener ikke, det behøver være en dårlig ting, men
kunne blive et fint indlæg/formidling om vores virke. Muligvis ikke vores målgruppe.
Vi beslutter, at Lis skriver mail til ham og forhører sig om hans agenda mm.
13. Evt.
a. Sociale medier: Det er aktuelt ikke muligt at lave ”begivenheder” fra vores facebook.
Forskellige spørgsmål tages med Jim v. næste møde.
Næste møde er et skypemøde onsdag d. 20. maj kl. 15.30-16.
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.
l) Kognitive forstyrrelser.
m) Arbejdsrehabilitering.
n) Biomarkører for neurorehabilitering.

Plan for arrangementer:
Tidspunkt
Juni 2016
Oktober/november2016
26. januar 2017
8. marts 2017 – årsmøde

Placering
Slagelse -sdu
Filadelfia
Odense
Odense

Januar 2018

Tema
Visitationsretningslinjer
Tværsektoriel koordinering
Overekstremiteten
Patient/borgerinddragelse

Ansvarlig
Jim/Lis
Lis
Jim og Helle
Karin og
Pernille/Anders

Servicetjek

Jim, Pernille, AnneBritt
Karin, Jørgen og Lis
Jørgen og Hysse
Jørgen, Christian og
Helle og Louise.

Marts 2018 – årsmøde
13. juni 2018
Efterår 2018

Odense
Odense

Træthed
Ungeprojekterne
Commotio

2. onsdag i marts 2019

Odense

Årsmøde 2019

Årsmøde altid 2. onsdag i marts.

