Holbæk-Odsherred

BERETNING 2016 / 2017.
Et aktivt og spændende år, hvor vi har forsøgt at lave hyggemøder, oplevelser ude, foredrag samt
være opdateret på, hvad udviklingen er på HJERNESKADEOMRÅDET.
Gode ture har bl.a været sommertur til Knuthenborg Park med bus og Julefrokost på Maglesø
Traktørsted.
Vi havde planlagt 2 ture, som vi måtte aflyse p.g.a. tilgængeligheden. Vikingeskibsmuseet og
Brorfelde. Det har vi i bestyrelsen lært noget af. Vi vil stadig indkalde ønsker hvert halve år samt
finde en balance mellem hygge og oplevelser samt udvikling på HJERNESKADEOMRÅDET.
Vi har været heldige at få lidt ekstra økonomi bl.a fra FRIVILLIGHEDSRÅDET, hvor vi kunne
arrangere Temaeftermiddag i november med fysioterapeut og ergoterapeut fra Holbæk sygehus,
som fortalte om nyeste og lidt alternativ behandling.
Per Christoffersen satte fokus på nyeste behandling og rigsrevisorernes rapport om ekstra penge
til genoptræningsområdet.(Dette hører I nærmere om, da jeg er ved at få bevillingerne udredt.)
10. marts var vi 5 fra foreningen, som var på Studietur til Herning – en hel unik dag, der gav
inspiration til mange gode tiltag, der OGSÅ kan bruges i Holbæk – armene er ikke helt kommet
ned.
Hjerneugen i uge 11 – Temadag på Fjordstjernen med godt 70 besøgende. Servicetjek på
hjerneskadeområdet – vil jeg håbe at både Region og kommune kommer mere i arbejdstøjet.
Vi har fået ny hjemmeside, som vi forsøger at opdatere løbende. Kan mærke at flere og flere ”
finder ” os her.
Der er også etableret facebook gruppe for egne medlemmer.
Patientkurser arrangeret af Hjerneskadekoordinatorerne er stadig i gang en gang årligt i
Kalundborg, Odsherred og Holbæk. Virker som kursisterne har stor glæde af disse.
Synlighed i Odsherred. Vi startede besøg på SEJERSBO i Højby 1 / 2 – 2017 for tidligere borgere og
pårørende i området. Stor hjælp og arrangement fra personalet og Signe Mølgård –
hjerneskadekoordinator.
Vi har visioner om synlighed også på Sundhedscenteret i Nykøbing eks. Cafe` ordning.
Øget samarbejde med Genoptræningscenteret på Rebslagervej er også på huskelisten.
Hjernesagen centralt har udarbejdet National Handleplan, som bliver politisk bearbejdet.
Servicetjek på Hjerneskadeområdet, der arbejdes videre med dette.
Hjernesagen fik ny direktør 1/ 2 – 2017 Claus Legau.
Vil gerne være meget udadvendt og skabe større synlighed.
Vi var heldige at Claus deltog i vores temadag 14 / 3.
Lise Beha Erichsen er politisk konsulen i et par måneder og stiller op til landsformandsposten i maj.
Jeg var indkaldt som suppleant til hovedbestyrelsen i marts og stiller op for en 1 årig periode i maj.

Blomsterhaven 62 4300 Holbæk · tlf.: 42431062 · mail.: hjernesagen@mpmail.dk · Cvr. nr. 30741889 ·
Sparekassen Sjælland konto nr. 0520 -115409

