
Dagens program

 10.00-10.30: indtjekning

 10.30-12.00: oplæg Louise Ada, part one

 12.00-12.45: frokost

 12.45-13.00: poster-walk

 13.00-14.00: generalforsamling DSNF

 14.00-14.45: oplæg Louise Ada, part two

 14.45-15.15: kaffe/the m/kage og frugt

 15.15-16.00: oplæg Louise Ada, part three, opsamling og diskussion

 16.00-17.00: gå-hjem fredags-øl eller vand v/DSNF i kafféen



Disposition generalforsamling

 Valg af dirigent og referent

 Formandsberetning

 Fremlæggelse af revideret regnskab v/kassérer Sine Secher Mortensen

 Indkomne forslag

 Fastsættelse af kontingent

 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter



DSNF 2018 Formandsberetning



Ny hjemmeside

 Start vanskeligheder. Tak til medlemmer for tålmodighed

 Tak til Christian Arens, Sune Virkelyst, Sine Mortensen og  Nora Holmestad-

Beckmann for samarbejde med firmaet Erhvervshjemmesider.dk

 Tak til Sune Virkelyst for udarbejdelse af nyhedsbrev



Arbejdsgrupper 2018

 Nationale redskaber til vurdering af funktionsevne: Tak til Thomas Maribo og 

Camilla Biering Lundquist

 Revision af Forløbsprogram og Visitationsretningslinje: Tak til Karin 

Spangsberg Kristensen

 Serviceeftersyn af SST’s pakkeforløb for kræft i hjernen: Tak til Anders 

Hansen

 Følgegruppe SST om initiativ til bedre hjælp til mennesker med hjerneskade 

og deres pårørende: Tak til Camilla Kiær



Arbejdsopgaver 2018

 Dialogmøder DSF: 3 årlige møder

 Specialistordningen:

 Ros til DSF’s arbejde med ansøgningsskema og samarbejde ift. specialistordningen

 Nora Holmestad-Beckmann: ad-hoc i specialistrådet. Har vurderet 6 ansøgere

 GDPR/persondataforordningen: Tak til Nora Holmestad-Beckmann og Sune 

Virkelyst

 Repræsentantskab: Tak til Helle Pilegaard Petersen og Sine Secher Mortensen



Kurser, temadage og konferencer 2018

 Fagkongres - Mindy Levin

 Evidensbased upper og lower limb kurser samt balance og 1000 repetitioner 

workshops med Schurr, McKluskey & Dorsch

 Trunk Symposium

 Kursus Massery

 Copenhagen Concussion Conference



Kurser, temadage og konferencer 2019

 Kurser:

 Ada et al. (marts)

 Kwakkel et al. (juni)

 Få ledige pladser på teoriformiddage

 Avanceret respirationskursusdag for fysioterapeuter i samarbejde med Hjerte-Lunge fagligt Selskab

 Temadage:

 Evidencebased upper and lower limb i øst og vest DK efterår 2019

 Musikterapi til neurologiske patienter, efterår 2019

 Konfenrencer:

 Nordisk konference om vestibulær rehabilitering, oktober 2019

 WCPT Geneve, maj 2019: Nora Holmestad-Beckmann, Sine Secher Mortensen

 INPA – general meeting – deltagelse fra DSNF

 Neurorehab 2019, juni 2019



Kurser, temadage og konferencer 2020

 Mary Massery: postural kontrol og respiration

 Karl Schurr et al.: evidencebased upper and lower limb kurser



Bestyrelsesarbejde – en oplevelse

 3 årlige heldagsmøder med interessante mennesker. Telefonmøder og en del 

work in-between

 DSNF nu med engelsk titel: Danish Association of Neurological Physiotherapy

 Orden i økonomien

 Stor tak til kassér Sine Secher Mortensen

 Meld jer gerne

 Syddanmark, Lolland, Færøerne, private sektor



Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter

 Valg til bestyrelsesmedlemmer

 2 ledige poster

 Valgtale ved opstillede kandidater

 Afstemning og optælling

 Skriv op til 2 navne på stemmeseddel

 Præsentation af de valgte

 Valg til suppleanter

 3 ledige poster

 Valgtale ved opstillede kandidater

 Afstemning og optælling

 Skriv op til 3 navne på stemmeseddel

 Præsentation af de valgte
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