
   Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab Referat   Tid:  Mandag d. 5. januar 2015, kl.16.30 Sted:  Epilepsiklinikken, RH  Til stede: Anne Sabers (AS), Elena Gardella (EG), Helle Hjalgrim (HH), Ioannis Tsiropoulos (IT), Noemi Becser Andersen (NBA), Sándor Beniczky (SB), Trine Tandrup (TT).   1. Godkendelse af referat fra mødet 29. september 2014  Godkendt uden kommentarer. 2. Susanne Holsaae orienterer om fællessekretariatets ydelser til selskabet efter skifte fra servicepakke 1 til 2 (bilag1). Som ekstra ydelse vælges assistance til vedligeholdelse af DES hjemmeside 10 timer/år à 4000,- kr. ex. moms.  3. BSSSE legat a. Modtaget 5 ansøgninger heraf 4 rettidigt. Victoria Papp, Joy Obionu og Ivan Zibrandtsen er valgt som legatmodtagere; de informeres af HH (bilag 2). b.  Tidligere kriterier er gennemgået og bekræftet: 1) DES medlem, 2) Alder <= 40 år, 3) Læge, 4) Klinisk erfaring svarende til minimum 1 års ansættelse i neurofag eller pædiatri og suppleret med 5) dokumenteret interesse for epileptologi ved f.eks. deltagelse i DES møder, deltagelse i introduktionskursus for epileptologi, deltagelse i epilepsirelevante forskningsprojekter m.m. Antal af stipendier afgøres af bestyrelsen fra gang til gang. Legatet dækker kursusgebyr og transport. 4. Peter Wolf  nomineres af DES  til ILAEs Lifetime Achievement Award  5. EMA Valproat: man afventer udgivelse af en rapport underudarbejdelse af ILAE taskforce ledet af T. Tomson, hvorefter man informerer medlemmer.  IT foreslår kontakt til EMAs danske repræsentanter (DKMA) hvis man har et konkret forslag til ændring af den relevante EMA notat.  6. Epilepsidag: man vil kontakte DEF mhp. evt. fælles aktiviteter ifbm. Epilepsidagen i 2016. 7. Man afventer resultat af et WHO møde ult. januar-primo februar 2015 om at sætte fokus på konsekvenser af epilepsi før DES tager stilling til hvordan man vil forholde sig til problemstillingen. 8. Forårsmøde  a. 1) D.d 30 tilmeldte, heraf 27 med overnatning. Det besluttes at reducere til 50 overnatninger/70 deltagere. HH vil finde en oplægsholder til emnet om neurorehabilitering. Sandor og Ioannis bytter sessioner, da Sandor ikke kan være til stede om lørdagen. b. Man skal huske at ansøge om LVS refusion. Sandor afklarer overnatnigsforhold for de udenlandske foredragsholdere. 



9. Efterårsmødet   a. arbejdsgruppe = AS + TT b. Emnet: tumor cerebri og epilepsi. TT rundsender udkast til program 10. Orientering om indsendelse af LVS bilag 11. Eventuelt  a. Nyhedsbrev DES udsendes snarest af IT mhp. kommentarer fra den øvrige bestyrelse før disseminering b. Nyhedsbrev Epilepsi: HH informerer, at epilepsihospitalet har taget initiativ til et landsdækkende nyhedsbrev om epilepsi målrettet relevante personer, herunder i den offentlige administration. c. AS informerer, at basisbog om epilepsi er nu udgivet fra FADL forlaget (løssalg 299 kr). d. AS forespørger om DES kan støtte genudgivelse af en bog om epilepsi målrettet patienter, tidligere udgivet af M. Dam og L. Gram, med 10.000,- kr. Der gives tilsagn herom.  e.  HH foreslår der holdes møde med DEF ifbm. best.møde i uge 20. f. NBA foreslår vi finder emne/forfatter til næste UFL status artikel om epilepsi.  Epilepsialarmer/monitorering er foreslået som emne, herunder reference til netop publiceret artikel fra epilepsihospitalet om studie vedr. emg baseret algoritme til d.d. GTK vs. PNES.   Næste møde: Fredag 6. marts 2015, Odense, kort konstitutionsmøde efter GF.   Ioannis Tsiropoulos Referent  05-01-2015     Bilag:  1. information om servicepakker 2. BSSSE2015 votering  


