
 
 

 

 

 

 

Formandens beretning marts 2013-marts 2014 

 

 

Bestyrelsens sammensætning 

 

Ved generalforsamling 2. marts 2013 (dirigent Christian Pilebæk Hansen 

Pedersen) var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:  

 

Anne Sabers  ønskede genvalg  

Hanne Mørk     ønskede ikke genvalg 

Vaiva Petrenaite  ønskede ikke genvalg 

    

 

Til bestyrelsen blev valgt/genvalgt:  

Anne Sabers 

Noemi B Andersen 

Ioannis Tsiropoulos 

 

Herefter konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Helle Hjalgrim (Formand) 

Anne Sabers (Næstformand) 

Sándor Beniczky (Sekretær frem til efteråret 13) 

Ioannis Tsiropoulos(Sekretær fra efterår 2013) 

Trine Tandrup Lamm (Kasserer) 

Troels Kjær medlem 

Noemi B Andersen medlem 

 

Foreningen 

 

Foreningen har 179 stemmeberettigede medlemmer; 145 medlemmer betaler 

ordinært kontingent, 4 firmamedlemmer, 3 udlandsbeskæftigede, 21 seniorer 

over 70 og 6 ikke erhvervsaktive.  

 

Bestyrelsesmøder 

Der afholdes mindst 1 bestyrelsesmøde pr kvartal. I år har meget af arbejdet 

drejet sig om at få etableret den nye hjemmeside, som nu er tilgængelig.  

Derudover har vi brugt tiden til at tage stilling til høringssvar og planlægning 

af de to årlige videnskabelige møder. 
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DES møder i årets løb 

 

1. Dansk epilepsiselskabs efterårsmøde i 2013 blev afholdt 25. oktober i 

Charlottehaven og det var særdeles velbesøgt. Emnet var 

”Autoimmune mediated epilepsy” med flere inviterede internationale 

og nationale foredragsholdere.  Det var et vellykket møde med 

efterfølgende middag i et mindre selskab. Mødet blev sponsoreret af 

UCB Nordic, Eisai og GlaxoSmithKline.  

 

 

Efteruddannelse 

 

1. BSSSE (7rd. Baltic Sea Summer School on Epilepsy) - 

Østersøsommerskole om epilepsi - blev afholdt i Tallin i august, 

veltilrettelagt og velbesøgt. DES har uddelt 2 legater til Yngre læger 

under uddannelse i neurologi til deltagelse i BSSSE, for at fremme 

interesse for epileptologi.    

Østersøsommerskolen bliver i 2014 afholdt for 8. gang. Denne gang i 

Litauen i august måned. DES uddeler igen 2-3 legater fra DES efter 

kvalificeret ansøgning. 

 

 

2. ”Introduktionskursus i epileptologi” - afholdes en gang om året på 

Epilepsihospitalet Filadelfia i samarbejde med DES.   

I 2013 blev kurset afholdt i uge 39 i forbindelse med 

Dianalundsymposiet, hvilket også vil gælde fremover.   

Målgruppen er yngre læger som overvejer, eller allerede er under 

speciallægeuddannelse i neurologi eller pædiatri, og som interesserer 

sig for epilepsi. Kurset blev afholdt med ligelig fordeling mellem 

kommende neurologer og pædiatere. Der skal gøres opmærksom på 

at deltagere har haft problemer med at få fri, fri med løn, betalt 

ophold/forplejning – bare til orientering 
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Samarbejde  

1. med Dansk Epilepsiforening 

Der har været afholdt et enkelt møde med Epilepsiforeningen i 

tilknytning til et bestyrelsesmøde og det er desværre ikke blevet til 

mede.  Epilepsiforeningens nye direktør, Per Olesen, tiltrådte stillingen 

december 2012.  

 

2. mellem de nordiske epilepsiselskaber  

Kan fortsat forbedres. Vi holder hinanden orienteret og møder, og 

inviterer. I 2013 planlagde DES deltagelse, men blev forhindret i sidste 

øjeblik. 

3. ILAE 

Sandor Beniczky stillede op til ILAE-Commission on European Affairs og 

er blevet valgt som et af 8 task force medlemmer 

 

Uddeling af Lennart Grams mindefond til epileptologisk forskning 

 

Der var blev udloddet 3 legater fra Fonden i januar 2014 – 2 x 20.000 og 1 x 

10.000 til hhv Jakob Christensen, Michael Oettinger og Krisztina Benedek. 

Der var indkommet et stort antal ansøgninger – og alle fra bestyrelsen var 

involveret i et eller flere af dem på forskellige niveauer. Det medførte en 

diskussion og beslutning om habilitetsspørgsmål.  

 

Høringssvar 

 Revision af regler for tilskud til epilepsimedicin 

 Kørekort 

 Epistatus/Buccolam 

 

Referent for Medicin.dk 

Helle Hjalgrim har overtaget hvervet som referent af epilepsirelevante afsnit i 

Medicin.dk. efter Hanne Mørk  

 

DES hjemmeside www.epilepsiselskabet.dk 

 

Der har været massive udfordringer med at få DES’ hjemmeside i gang igen; 

aktuelt er knasten noget så simpelt som at få betalt gebyr til webhotellet.  

 

 

http://www.epilepsiselskabet.dk/

