
 
 

 
 
 

Referat af  
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab 
 

Tid:  Tirsdag d. 22. september 2015, kl.15.30 
Sted:  Epilepsiklinikken RH, afsnit 8501, personalestuen 
Til stede: Annette Sidaros (AS), Helle Hjalgrim (HH), Ioannis Tsiropoulos (IT), Noemi Becser 

Andersen (NBA), Sándor Beniczky (SB), Trine Tandrup (TT).  
Orlov:  Elena Gardella (EG) 
 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde  
Beslutning om statusartikel blev udsat til dette møde, referat ellers godkendt. 

2. Vedtægtsændringer  
a.  kan vi flytte generalforsamlingen til om efteråret- ikke endelig besluttet ved 

forrige møde  
Best. beslutter at afholde alle DES møder i KBH i den næste to års periode, derfor 
overvejelse om ændringer i mødestruktur, herunder flytning af GF til efterårsmøde ikke 
længere relevant 
b.  ordlyd i forslag til ændring af § 2 – udsat fra sidste møde  
Sættes som punkt på dagsordenen til næste GF 
c.  medlemskab af ansatte i virksomheder, virksomheder og foreninger 
Foreninger skal betale samme kontingent som almindelige personer. Medlemmer af 
foreninger og ansatte i virksomheder skal betale samme kontingent som alle andre. 
Ved deltagelse til møder, skal ansatte i virksomheder betale mødegebyr som fastsat af 
DES. HH og IT udarbejder forslag til en DES ”prisliste”.  

3. Forårsmøde 2015 - regnskab  
Økonomi vedr. 2015 forårsmøde er gennemgået. Der er behov for beskrivelse af en 
konkret arbejdsgang og ansvarsfordeling for de involverede parter. 

4. Efterårsmøde 2015 
a.  Program: opslået i DES hjemmesiden 
b.  Arrangement: alt på plads 
c.  Sponsorer: hidtil tilsagn om støtte på 42.000,- kr. 
d.  Evt.: HH inviterer NES/SES, chokoladegaver ved NBA/TT, program/deltagerliste 

afhentes af AS, HH/TT møder tidligere, HH står for AV udstyr, HH takker sponsorer. 
5. Forårsmøde 2016 

a.  Program: IT præsenterer udkast og det endelige program udarbejdes. IT står for 
invitation til foredragsholdere. 

b.  Arrangement: AS har undersøgt forskellige muligheder, ingen endelig beslutning ved 
mødet. IT assisterer AS ved behov ifbm. arrangement. 

c.  Sponsorer: NBA står for sponsorkontakt. Henvendelse afventer udarbejdelse af 
”prisliste” jf. pkt. 2c. 



 
 

 
 

6. Uddeling fra Lennart Gram Fond 
Der er modtaget to ansøgninger (A) Ivan Zibrandtsen, Roskilde, øre EEG og (B) Elisabet 
Müller, RH, neuropsykologisk opfølgning af patienter efter epilepsikirurgi. Der er tildelt 
hhv. 20.000/30.000,- kr. IT checker om begge er DES medlemmer. HH informerer 
ansøgerne om beslutning. 

7. Nyhedsbrev fra DES 
IT informerer, at han ikke har udsendt endnu et nyhedsbrev som aftalt i et tidligere møde, 
dels pga. mangel på tid, dels pga. mangel på nyheder. Medlemmer informeres løbende via 
email og det besluttes at holde pause med udsendelse af nyhedsbreve indtil videre. 

8. BSSSE 2015 
Meget god evaluering af kurset fra kursusdeltagere (HH). Kurset er det mest populære 
blandt kurser afholdt i ILAE regi (SB). DES støtter fortsat med 3 legater ( og to legater til NF 
sommerskole på Epilepsihospitalet). 

9. Eventuelt 
a. SST rapport om sygdomsbyrde 
DES støtter brev fra DEF og HH medunderskriver som DES formand. 
b. Deltagelse i Svensk Epilepsiselskabs Årsmøde, 5.-6.11.2015 

SB deltager som inviteret foredragsholder. 
c. DES hjemmeside 

Surftown er vores webhotel. Man har oplevet problemer ved tilmelding til 
efterårsmøde via hjemmesiden. 

d. Valproat  
Vi beder Anne Sabers udarbejde kort notat om ILAEs positionspapir der skal postes 
på hjemmesiden og sendes til medlemmerne. 

e. Specialrådgivning om Epilepsi (SRE) 
Link til SRE lægges på hjemmesiden, HH beder SRE om at uddybe mening med 
”partnerskab”. 

f. 32 IEC sessionsforslag 
Forskellige emner nævnt, kan sendes til HH. 

g. Neurologers og børneneurologers holdning til epilepsikirurgi 
Besluttet at gennemføre survey, SB/IT står for spørgeskemaet, DES skal evt. købe 
prof. udgave af survey software. 

h. Finansiering af t-VNS  
 Information fra NBA og HH, behov for fælles holdning. 

i. Statusartikel 
HH skriver om ny epilepsidefinition 
  
  

Næste møde: ikke aftalt 
Ioannis Tsiropoulos 

29. september 2015 


