Nordisk Netværksmøde 2019
inden for neurorehabilitering

Ankomst: 	31.10.2019 kl. 9.00 (Fra kl. 8 er der åbent for registrering og
morgenbrød/kaffe)
Afslutning:
1.11.2019 kl. 12 frokost/lunch og derefter afrejse
Sted:
Schæffergården, Jægersborg Allé 166; 2820 Gentofte, Danmark
Pris:
3100 DKK m. overnatning/2000 DKK uden overnatning
Tilmelding:
www.nordisk-netvaerk-neurorehab.com
Tilmelding:
29.5.2019 – 6.8.2019
Tema:
Forskningsmiljøerne og udviklingssamarbejde
Arrangører:
Nordisk Netværk, Danmark		

DAG 1		

8.00-9.00
Kaffe og registrering og opsættelse af posters
9.00-9.15
Velkomst ved Hanne Munk, ledende terapeut og Merete Stubkjær Christensen, ledende 			
		
overlæge
9.15-9.30
Historien bag Schæffergården ved Anne Cathrine Thomsen, koordinator på Schæffergården
9.30-11.00
Præsentation af forskningsmiljøet i Norge ved Frank Becker, klinikoverlæge, PhD,
		
i Sverige ved Catharina Deboussard, Läkarchef, PhD og i Danmark ved Jørgen F. Nielsen, 			
		
professor, overlæge og Ingrid Poulsen, ass.professor, sygeplejerske
11.00-11.30
Pause og netværk
11.30-12.30	Databaser: Hvad har vi af systematiseret tilgængelig viden?
		
Fremlæggelse af Hovedtraumedatabasen ved Lene Odgaard, PhD, sygeplejerske og 			
		
Webrehab, Catharina Deboussard, lægefaglig chef, PhD
12.30-13.30
Frokost/Lunch
13.30-14.00
Posters
14.00-15.30
Workshops
W1
Posttraumatisk forvirring,
utredning og klinisk
håndtering

W2
Intensitet og enriched
environment

Øget aktivitetsniveau for
bedre rehabilitering ved hjælp
Innhold: Vi skal beskrive
af enriched environments
bakgrunnen for at Sunnaas
og selvtræning med fokus
sykehus for flere år siden valgte
på motorisk og kognitiv
å oversette og implementere
rehabilitering.
CAP i våre vurderinger av post
Sammen med deltagerne
traumatisk forvirring. Vi vil
vil vi diskutere muligheder
beskrive metoden, eksemplifisere og udfordringer ved at øge
med noen kasuistikker, og
patienternes aktivitetsniveau
beskrive innholdet i vårt
og generelt intensitet af
behandlingsprogram for post
rehabiliteringstilbuddet.Det er
traumatisk forvirringstilstand,
ønskelig at etablere et fælles
der både miljøterapeutiske
forum for erfaringsudveksling
og medikamentelle tiltak vil
efter workshoppen.
beskrives

Workshoppens ledere
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Workshoppens ledere
Martin Matre, Spesialist i kli-nisk
nevropsykologi Avdeling for
traumatisk hjerneskade, Sunnaas
sykehus HF
Angelina Sergeeva
Spesialist i nevrologi, spesialist
i fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdelingsoverlege,
Avdeling for traumatisk hjerneskade, Sunnaas Sykehus HF

Iris Brunner, PhD, fysioterapeut,
Aarhus Universitet – Hammel
Neurocenter
Hana Malá Rytter, PhD,
neuropsykolog, Københavns
Universitet – Bispebjerg Hospital

W3
Forskning
Hvordan arbejder vi bedst
sammen?
Forskningssamarbejde på tværs
af landegrænser: barrierer og
muligheder
I workshoppen vil vi give
eksempler på Nordiske
forskningssamarbejder og
muligheder for at finde
samarbejdspartnere til
forskningsprojekter. Vi
opfordrer derfor deltagerne
til at medbringe deres gode
forskningsideer til workshoppen.

W4
Dysfagi - Kvalificering af
kliniske kompetencer
-H
 vilke erfaringer og muligheder
har vi i samspil med ESSD
-H
 vordan understøtter vi at
kliniske kompetencer svarer
til behandlingsniveau ift
kompleksitetsgrad, herunder;
-B
 ud på niveauinddeling,
uddannelse og drøftelse.
-P
 ræsentation af E-lærings
program dysfagi
-P
 ræsentation af
trakealtubemanual og
flowcharts til klinisk praksisbrug

Workshoppens ledere
Workshoppens ledere
Neuropsykolog & lektor Anne
Norup, læge & professor
Nada Hadzic-Andelic, samt
sygeplejerske & lektor Ingrid
Poulsen, Klinik for Traumatisk
Hjerneskade, Rigshospitalet/
Hvidovre

Katje Bjerrum, specialeansvarlig
ergoterapeut og Jesper
Mortensen, specialeansvarlige
ergoterapeut, Regionshospitalet
Hammel Neurocenter

DAG 1 FORTSAT
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.15
		
17.15-18.00
		
		
		
		
		
19.00
		

Kaffepause og posters
Kort fremlæggelse på workshops konklusioner/ideer ved tovholderne på workshops
Oral præsentation ved Frank Becker, klinikoverlæge, PhD, Susanne Palmcrantz, PT, PhD, 		
og Lars Evald, forskningsansvarlig neuropsykolog, PhD
Monofaglige netværksmøder faciliteret af:
Ergoterapeuter: Jesper Mortensen og Henriette Stabel
Fysioterapeuter: Susanne Lillund
Læger: Merete Stubkjær Christensen
Neuropsykologer: Lars Evald
Sygeplejersker: Ingrid Poulsen
Middag
Socialt indslag og musik ved bluegrass-bandet Sunset Ridge

DAG 2
8.30-9.30	Telerehabilitering v Lars Damkjær (forfatter til bogen »Telerehabilitering« fra 2017)
		
Lars Damkjær er fysioterapeut, BSc i fysioterapi fra Lunds Universitet og
		
Master i Rehabilitering fra Syddansk Universitet, og arbejder i dag som
		
sundhedsfaglig specialkonsulent i Afdelingen for Rehabilite ring ved Sund		
heds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune
9.30-10.00
Kaffe og posters
10.00-11.00
Workshops
W5
Organisering og
planlægning

W6
Måleredskaber for et fælles

Hvordan arbejder vi med
sprog på tværs af tilbud og
den tværfaglige bemanding
sektorer
omkring patienten over døgnet? En præsentation af
arbejdet med den danske
Workshoppens ledere
sundhedsstyrelses anbefalinger
Ledende oversygeplejerske
af nationale redskaber til
Bente Dam, RHN og
vurdering af funktionsevne
Ledende terapeut Hanne
blandt voksen med en erhvervet
Munk, Klinik for Traumatisk
hjerneskade.
Hjerneskade, Rigshospitalet/
Hvidovre
Workshoppens leder
Henriette Holm Stabel,
ergoterapeut, Ph.D
Forskningsenheden RHN

W8
Medicinering – opfølgning af de
to nordiske retningslinjer
Systematiske erfaringer?
Vejen videre?

Workshoppens ledere
Catharina Nygren Deboussard MD,
PhD
Överläkare, Läkarchef Neuroläkare
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Stockholm
Danderyds sjukhus
Merete Stubkjær, ledende overlæge,
Regionshospitalet Hammel
Neurocenter
Christian Pilebæk, Klinikchef,
overlæge, Klinik for Traumatisk
Hjerneskade, Rigshospitalet/Hvidovre

11.00-12.00	Nordisk Netværk: Opdatering på organisation og arbejdsgrupper. Indstilling til ny
forretningsorden. Ved Komite for Nordisk Netværk
		Forslag om: institutionsmedlemsskab, website, arbejdsgrupper (summerschool),
bestyrelsesmedlemmer. På valg til bestyrelsen: Frank Becker, Norge (genopstiller ikke); Merete
og Catharina er på valg fra DK og Sverige.
12.00
Frokost/Lunch og farvel og på gensyn

