Referat fra bestyrelsesmødet på skype d. 20.06.18 kl. 15.30-16.30

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Kommende seminarer.
a. Seminar i januar efter SST`s opdateringer. Afklaring af dato samt info fra
arbejdsgruppen v. Louise og Lis
3. Årsmøde 2019
4. Tilbagemelding på arbejdet i SST
a. Følgegruppe (Pernille)
b. Arbejdsgruppe (Jim)
5. Repræsentant til styregruppe i pulje 4 vedr. Servicetjekket v/Jim
6. Nordisk Netværksmøde i Falsterbo den 19. -21.9
7. Henvendelse fra Dansk Selskab for Fysioterapi vedr. DSNR og deltagelse i
’Dutch International Neurorehabilitation Course’. Se bilag (mail)
8. Ideer til kommende seminarer jf. nedenstående liste mm.
9. Begivenheder i DSNR på de sociale medier. Opfølgning fra sidste møde med
spørgsmål til webmaster (Jim)
10.Evt.
____________________________________________________________________
Mødeleder: Hysse.
Deltagende: Hysse, Bente (på telefon), Jim, Pernille, Lis (på telefon) og Louise (på
skrift).
1. Godkendelse af dagsorden
Der er enighed om, at dagsordenen er godkendt. Ingen bemærkninger.
2. Kommende seminarer.
a. Seminar i januar efter SST`s opdateringer. Afklaring af dato samt
info fra arbejdsgruppen v. Louise og Lis.
-

Arbejdsgruppen ifa. Louise og Lis har mødtes i slutningen af juli måned og lavet
et udkast til et dagsprogram til seminaret i januar.
Første indslag ønskedes med en relevant repræsentant for Sundhedsstyrelsen,
der kunne beskrive planen for det opfølgende arbejde, afstedkommet af
servicetjekket, samt give en opdatering af de puljer og projektgrupper, der er i
gang. Valget gik seniorkonsulent og ergoterapeut fra SST Line Riddersholm
(LR).

-

-

3.
-

Lis har fået en positiv tilbagemelding fra hende, og specielt at der ingen
restriktioner omkring datoer er fra hendes side.
Vi afventer da at melde tilbage til hende med mulige datoer.
D.d. åbnes op i plenum, om der er nogle, der kender til andre arrangementer i
januar måned, der ville kunne gå i karambolage med seminaret. Fraset årsinternat for YNNN (foreningen for yngre neurologer, neurofysiologer og
neurokirurger), der afholdes i d. 3. weekend af januar og som er monofagligt
for læger, synes dette ikke tilfældet.
Det aftales, at arbejdsgruppen bliver enige om dato-foreslag, præsenterer dem
snarest på mailen for resten af bestyrelsen – og derefter for LR. Sådan at vi
snarest har en dato på plads.
Årsmøde 2019
Af arbejdsgruppen er Karin på ferie, mens Pernille er her.
Vi husker alle på, at temaet er ”Kommunikation”.
Mht. datoen regner vi jo med omkring d. 12.marts (2.tirsdag i marts), dvs. i
uge 11, alternativt uge 12.
Af konkurrerende arrangementer er der er en tværfaglig neuro.kongres i
Manchester i uge 12, men vi opfatter det ikke som ”kontraindicerende” for
datoen til årsmødet.
Til næste bestyrelsesmøde præsenteres den fastsatte dato, samt huskes der på
at det skal koordineres med Anja omkring mødelokaler mm. (uge 11 er nemlig
indledningsvist ”bestilt”).
Det går godt med forberedelserne i øvrigt: Flere invitationer er aktuelt ude med
fokus på kvalificerede udenlandske audiologopæder. Således afventes key
speaker-fastlæggelse.
Der er enighed om, at det så vidt muligt ville være rigtig fint med et udkast til
programmet til næste bestyrelsesmøde.

4. Tilbagemelding på arbejdet i SST
a. Følgegruppe (Pernille)
- Kort fortalt har der ikke været nyt møde siden sidste møde i april måned.
- Det næste møde er d. 2. oktober.
-

Hysse, der også sidder i arbejdsgruppen, men repræsentant for apopleksiforeningen og ikke DSNR, kan tilføje, at =
der er ved at blive produceret tal omkring incidensen af hjerneskade-patienter i
forskellige faser – så vi der får et overblik over behovet.

-

Vi husker på at de to arbejdsgrupper arbejder m. hhv. måleredskaber og
opdateringen af forløbsprogrammet

-

Det næste møde er torsdag d. 13. september, og Jim kan desværre ikke
deltage, men fortsætter selvfølgeligt sit arbejde frem mod mødet.

-

Vi drøfter, om der umiddelbart er noget, der skal kommenteres på/ nogle input
fra DNSR dertil?
Inden det næste møde – kan vi pr. mail skrive, om der er noget, der fra vores
side skal prioriteres eller komme med foreslag.

-

-

-

Niels Jørgen Dalsgård fra Kurhus kommer til at deltage til mødet,
repræsenterende DSNR, hvorfor vi gerne vil invitere ham til vores næste møde,
d. 12.september.
Jim sender også de forslag/udkast til diverse til os, når det foreligger.
Andet:
Der er et møde d. 25. oktober omkring ”Pårørende involvering” (også
puljeprojekt). Hysse kan godt og vil gerne deltage. Britt sender detaljer til
Hysse på mail.
b. Arbejdsgruppe (Jim)
Der har været møde i juni vedr. revision af publikationer på
hjerneskadeområdet. Jim sender referatet fra mødet ud til os alle senere idag.

5. Repræsentant til styregruppe i pulje 4 vedr. Servicetjekket v/Jim
- Der skal vælges én, der kan repræsentere DSNR i styregruppen til
Servicetjekkets pulje 4, som jo drejer sig om ”Den udgående funktion fra
regionalt/højt specialiseret center for rehabilitering til kommunal rehabilitering.
- Pga. af de to enheder befinder sig hhv. øst (Hvidovre) og vest (Hammel) for
storebælt er puljen fordelt ligeligt med 2 dertilhørende styregrupper. Det er
sv.t. Vest-DK at der skal vælges én til. Omkring Øst-DK vides ikke om DSNR
også skal være repræsenteret, men det forhører Louise sig med de næste dage
og giver tilbagemelding på mailen.
- Bl.a. omhandler puljeprojekterne arbejde med kompetenceoptimering og
kvalificering af det kommunale personale knyttet til hjerneskadeområdet.
- Bente melder sig gerne. Alternativt Helle. Endnu alternativt overvejer vi
muligheden for at pege på en repræsentant fra kommunen.
Konklusionen af diskussionen er, at det giver mest mening, at det er et
siddende medlem, (netop mht. den fremtidige kommunikation). Det bliver
Pernille, der kommer til at repræsentere os i styregruppen.
6. Nordisk Netværksmøde i Falsterbo den 19.-21.9
- Det drejer sig om Nordisk Sommerskole i Neurorehabilitering, et tværfagligt
arrangement.
- Lis P. kommer og vil høre, hvem eller, der deltager: Ingen umiddelbart, men
Louise vil prøve at melde sig til trods overskrevet deadline.
7. Henvendelse fra Dansk Selskab for Fysioterapi vedr. DSNR og
deltagelse i ’Dutch International Neurorehabilitation Course’. Se bilag
(mail)
- Forslaget går på (jf. mail, som Karin har videresendt d. ) om Dansk Selskab for
Fysioterapi har vores tilladelse til udadtil, at angive, at vi er medarrangør af
arrangementet, til trods for, at de har arrangeret alt selv, og vi ej behøver at
involvere os yderligere.
- Vi siger ja, selvom det er monofagligt.
- Først og fremmest fordi vi tidligere har sagt ja, og dernæst fremstår det
velorganiseret og relevant (program kan ses af den Karins videresendte mail).
8. Ideer til kommende seminarer jf. nedenstående liste mm.
- Ingen umiddelbare nye temaer på bordet.

-

I stedet diskuteres temaet ”commotio” på ny.
Trods at hjerneskadecenterets arrangement er tilbagevendende – så kunne der
være en del i at have en dansk tilgang.
Vi bliver enige om, at det giver bedst mening, at samme arbejdsgruppe
fortsætter.
Til spørgsmålet om, hvornår det vil passe bedst, skal der tages højde for den
store Neurocenter-arrangerede neurorehab.kongres i juni 2019.
Konklusionen er, at vi i arbejdsgruppen skriver ud til bestyrelsen omkring
programmet til næste gang, samt laver udkast til dato.
Først når datoen er på plads, kan vi afgøre, om der også skal være et
yderligere arrangement/seminar i efteråret 2019. Således skal være et punkt
på dagsorden til næste møde.

9. Begivenheder i DSNR på de sociale medier. Opfølgning fra sidste møde
med spørgsmål til webmaster (Jim)
- Jim husker os på, at være opmærksomme på nyheder eller relevante
opdateringer til hjemmesiden og til facebook-gruppen.
- Her skal Jim blot have en mail, så bliver det (hvis relevant) effektueret.
- Det Nordisk Netværksmøde/sommerskole i Neurorehabilitering skal på
hjemmesiden.
10.
Evt.
- Omkring Neurocenterets konference/kongres d. 17.juni 2019, er der til Jim
modtaget en mail omkring DSNR’s deltagelse og involvering.
- Der foreligger ikke endnu et endeligt program. Det er ikke som sådan en
videnskabelig konference, men et tværfagligt og tværsektionelt arrangement.
- Det besluttes, at detaljerne omkring DSNR’s deltagelse tages op til næste
møde, hvor Hysse får til opgave at skrive nogle flere ord til Lis P. omkring
arrangementet.
- Der er desuden modtaget en forespørgsel fra arrangørerne af kongressen
omkring at vi fremover arbejder mere sammen, sådan at neurorehab.-arbejdet,
kan trækkes op på et højere niveau, flere ting kan faciliteres.
-

Mulige datoer til fysisk møde i efteråret skriver Lis P. til os i løbet af de næste
dage.
Umiddelbart var der dato for det næste skype-møde onsdag d. 12.09.18 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
Plan for arrangementer:
Tidspunkt
Placering
Juni 2016
Slagelse sdu
Oktober/November2016 Filadelfia
26. Januar 2017
8. Marts 2017 –
årsmøde

Odense
Odense

Januar 2018

Marts 2018 – årsmøde

Odense

Tema
Visitationsretningslinjer

Tværsektoriel
Lis
koordinering
Overekstremiteten
Jim og Helle
Patient/borgerinddragelse Karin og
Pernille/Anders
Servicetjek

Jim, Pernille,
Anne-Britt

Træthed

Karin, Jørgen og
Lis
Jørgen og Hysse
Christian, Louise
og Helle

Juni 2018
Efterår 2018

Ungeprojekterne
Commotio

Januar

Opdateringer på
servicetjekket
Kommunikation

Marts 2019 - årsmøde

Odense

Forårs 2019 (?)

Årsmøde altid 2. onsdag i marts.

Ansvarlig
Jim/Lis

Commotio (dansk
approach)

Christian, Louise
og Helle. Evt.
også Lis.

