Referat fra Skypemøde d. 20.06.18 kl. 15.30

Deltagere: Christian, Lis, Karin, Pernille, Hysse, Louise.
Afbud: Jim, Helle, Bente.
Mødeleder: Lis, stedfortrædende for Jim.
1. Godkendelse af dagsorden.
- Enighed om godkendelse blandt fremmødte.
2. Kommende seminarer.
a. Commotio v./Louise, Christian og Helle
- Lis har netop d.d. stødt på (og sendt videre til os alle d.d.) juni-nyhedsbrevet
fra Center for Hjerneskade, hvor der annonceres for et stort arrangement ved
hjerneskadecenter i starten af november om netop Commotio. Det er et todages arrangement med 6 prominente oplægsholdere. Efter kort drøftelse, er
konklusionen, at vores commotio-seminar må aflyses til mulig flytning til foråret
el. andet tidspunkt næste år. Christian P. sørger derfor at give besked til Allan
Brown, som allerede havde sagt ja til at være hoved-oplægsholder til
seminaret.
- Der foreligger således muligheden for et alternativt emne til et efterårsseminar,
men på stående fod er der bred enighed om, at tidshorisonten med en
nærtforestående sommerferie virker urealistisk. Unge projektet er heller ikke en
mulighed, da det begynder at blive for langt fra dataindsamlingen.
- Summa-sumarum = intet efterårsseminar.
b. Seminar i januar efter SST’s opdateringer. Stillingtagen og
nedsættelse af arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen består af Louise og Lis, der med fordel kan sparre med Karin og evt.
Jim.
3. Årsmøde 2019
 Fastlæggelse af indhold
- Ingen modsigelser til at temaet fortsat er: ”Kommunikationsforstyrrelser”.
 Nedsættelse af arbejdsgruppe:
- Pernille og Karin.
 Udenlandske oplægsholdere.
- Karin har allerede et australsk navn i tankerne.
4. Network/samarbejde med ifm udenlandske oplægsholdere.
- Ligesom det blev talt om ved mødet d.02.05., skal vi alle være opmærksomme
på at til fulde ”udnytte” kontakten med de udenlandske eller danske
(prominente) oplægsholdere:
o F.eks. ifa. fremtidigt samarbejde, forskning eller fællesprojekter, men
også overveje muligheden for at kombinere oplægget, så pågældende
også holder andre oplæg i perioden han/hun er her.
Vi husker hinanden på betydningen af small-talk og sociale arrangementer.

F.eks. er Jennie Pondsford nu ”gæste-person” på Glostrup og kommer bl.a.
næste år for at give et oplag.
5. Tilbagemelding på arbejdet i SST
a. Følgegruppe (Pernille)
- Der har ej været afholdt møde siden sidst.
b. Arbejdsgruppe (Jim)
Trods at de første møder viste tegn på gode refleksioner, har det været
skuffende at se de første ændringer af retningslinjerne for visitation. Der er ikke
ændret særlig meget.
Pr. 1. juli træder genoptræningsgarantien i kræft som en del af den reviderede
bekendtgørelse.
6. Informering omkring nationalt projekt ved genoptræningsplaner (pulje
1 fra SST) - Karin
- Der er lidt nedsat fremgang i tingene.
- Pr. slutning af efteråret påbegyndes undervisningen på hospitaler. Først og
fremmest bliver det for læger på neurologiske afdelinger og dernæst terapeuter
på neurologiske afdelinger. På sigt er ønsket, at også læger på ikkeneurologiske afdelinger får samme undervisning i genoptræningsplaner.
7. Referat fra 1. møde i styregruppen for FUG. Referatet er tidligere
fremsendt.
- Der er ingen kommentarer til det referat, som Anne-Britt har send fra FUGstyregruppen.
8. Begivenheder i DSNR på de sociale medier. Opfølgning fra sidste møde
med spørgsmål til webmaster (Jim)
- Må gå videre til dagsordenen på næste møde.
9. Evt.
- Intet.
Næste skypemøde holdes d. 15.august kl. 15.30.
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

