Seminar 2019
Servicetjekket – opdatering på puljer og
arbejdsgrupper
TID OG STED:
Onsdag den 23. januar
2019.
MØDECENTER ODENSE
BUCHWALDSGADE 48
5000 ODENSE C
PRIS:
Medlemmer: 600 kr.
Ikke-medlemmer: 900 kr.
Dækker seminar og
forplejning under mødet.
TILMELDING:
Senest onsdag den 9.
januar 2019 på mail til
akil@filadelfia.dk
Maks. antal deltagere er
100, derfor er det ”først
til mølle princippet”, der
gælder.
Tilmeldingen er bindende.
HUSK venligst ifm.
tilmeldingen at oplyse:
Titel, navn, adresse og
EAN-nr., hvortil
elektronisk faktura kan
sendes.
START & SLUT:
Seminaret begynder kl.
9.00 og slutter kl. 16.00.
BEMÆRK
For evt. indmeldelse i
DSNR inden seminaret,
benyt venligst selskabets
hjemmeside:
www.neurorehabilitering.dk

Aktualitet

I forbindelse med afrapporteringen fra servicetjekket blev der i
regi af SST nedsat arbejdsgruppe til at revidere relevante
anbefalinger, retningslinjer og forløbsprogram med særligt fokus
på at præcisere anbefalinger hvad angår volumen, kompetencer
og særligt udstyr på hhv. genoptræning på avanceret niveau og
rehabilitering på specialiseret niveau.
Ligeledes blev der afsat økonomiske midler til fire puljer henover
de næste fem år.
Temadagen vil derfor tage afsæt i ovenstående og forsøge at
give et overblik over nogle af de igangværende arbejdsgrupper
samt styregrupper ifm. de afsatte puljemidler.

Deltagere

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, sygeplejersker, SSA,
neuropsykologer hjerneskadekoordinatorer og beslutningstagere
samt andre med interesse inden for hjerneskaderehabilitering –
forløb under indlæggelse og efter udskrivelse.

Oplægsholdere

Line Riddersholm, seniorkonsulent SST, ergoterapeut, MSU.
Niels Jørn Dalsgaard, ledende overlæge, Center for
Neurorehabilitering - Filadelfia, Dianalund.
Karin Spangsberg Kristensen, projektleder, MPH og fysioterapeut
Region H.
Charlotte Haase, projektleder for tværfagligt samarbejde om
rehabilitering af borgere med apopleksi, Herlev Kommune.
Chalotte Glintborg, ph.d. Assistant professor of Rehabilitation
Psychology Center for Developmental & Applied Psychological
Science (CeDAPS).

Form

Sessioner med mundtlige præsentationer af 30-45 minutters
varighed.
Sprog
Dansk.

Dansk Selskab for Neurorehabilitering
www.neurorehabilitering.dk

Program

09.00 - 09.30: Ankomst. Kaffe/te med morgenbrød.
09.30 - 09.40: Velkommen til seminar.
09.40 - 10.10: Sundhedsstyrelsens plan for det opfølgende arbejde
vedr. servicetjekket v. Line Riddersholm.
10.10 - 10.55: Arbejdet med revision af anbefalinger, retningslinjer
og forløbsprogram v/ Niels Jørn Dalsgaard.
10.55 - 11.15: Kaffepause.
11.15 - 12.00: Arbejdsgruppen vedr. fælles nationale måleredskaber
v. Karin Spangsberg Kristensen.
12.00 - 13.00: Frokostbuffet.
13.00 - 13.45: Regionale indsatser vedr. kendskab til
Bekendtgørelsen om Genoptræningsplaner og
patientens valg af genoptræning efter udskrivelse fra
Sygehus v/ Karin Spangsberg Kristensen og
Charlotte Haase.
13.45 - 14.30: Faglig udviklingsgruppe vedr. systematisk arbejde
med brugertilfredshed v. Chalotte Glintborg.
14.45 -15.15: Pause. Kaffe/te med kage.
15.15 - 15.45: Spørgsmål til dagens oplægsholdere.
15.45 – 16.00: Afslutning.

Dansk Selskab for Neurorehabilitering
www.neurorehabilitering.dk

