
 
 

 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab 
 

Tid:  Tirsdag d. 27. september 2016, kl. 16.30 
Sted:  Hejrebakken 17, Værløse 
Tilstede: Christoph Beier (CB), Helle Hjalgrim (HH), Ioannis Tsiropoulos (IT), Annette 
Sidaros  (AS).  
Afbud:  Elena Gardella (EG), Noémi Becser Andersen (NBA), Sándor Beniczky (SB) 
 

REFERAT 
 

1. Godkendelse af referater fra møde 03.05.16: Godkendt uden kommentarer. 
2. Prisliste, revideret 12.09.16: Kategorien ”ikke speciallæge, ansat i sundhedsvæsenet” 

opleves som lidt tvetydig (f.eks for sygeplejersker). Deltagerkategorierne besluttes 
fremadrettet ændret til: 1. Speciallæge ansat i sundhedsvæsenet 2. Øvrige ansatte i 
sundhedsvæsenet 3. Andre. Prislisten justeres i henhold hertil (AS). 

3. Regnskabet for forårsmødet 2016 udleveret. Ca. 9.000 kr i overskud. 
4. Efterårsmøde 2016 (IT, HH, NBA, AS) 

a.  Program: Er på plads (tilføjes logoer i version til udlevering) 
b.  Arrangement: Det bookede hotel til udenlandske foredragsholdere er dyrt. IT 

vil afsøge billigere løsninger. Mødested (RH) og forplejning samt 
efterfølgende middag er på plads. Praktikaliteter vedr. stande inkl borde og 
afskærmning skal afklares (IT, AS, NBA). 

c.  Sponsorer: I alt fald ét sponsorat på plads. Afventer tilbagemelding fra flere. 
Reglerne er komplicerede. NBA har rundsendt Enli-guide som vi bør 
gennemgå, evt. ved næste møde.  

d.  Evt.: Ny politik i DNS er at de fremover ikke udsender mails til medlemmerne 
om møder i subspecialeselskaberne. For at få gjort ikke-DES medlemmer 
opmærksomme på vore møder foreslås at vi sender mail til hele landets 
neurologiske og pædiatriske afdelinger via kontaktperson på hver afd. der 
videredistribuerer lokalt. HH/IT fremskaffer mailliste over kontaktpersoner.     

5. Uddeling fra Lennart Gram fond: Modtaget 4 ansøgninger. Det besluttes at uddele 
ligeligt til 3 af projekterne: Mette Thrane Foged, RH/Epilepsihospitalet, 
kildelokalisering; Rikke Møller, Epilepsihospitalet, somatisk mosaicisme; Sigge 
Weisdorf, Roskilde, subcutan EEG. I år haves 95.000 kr til uddeling, fordeles med 
32.000 kr til hver. Uddeling betinges at det pågældende projektet faktisk 
igangsættes. IT kontakter Roskilde vedr. udsigterne hertil for subcutan EEG 
projektet. Ansøgerne tilsendes først svar efter dette er afklaret. Forslag om at 
supplere med DES-midler (SB) blev ikke vedtaget.   
28.09. IT tlf med TK: alle tilladelser til projektet er indhentet og 2/3 del af 
finansiering til det samlede projekt er fremskaffet. 



6. Eventuelt 
a. 14th ECE 2020: Det besluttes at der sendes interessetilkendegivelse (HH) 
b. Uddannelse i epileptologi: Diskuteres akutelt også i DNS-regi. Afventer ILAE 

udspil. 
c. Dropbox for bestyrelsen: Der oprettes dropbox eller lignende til nyttige fælles 

dokumenter f.eks prisliste, Enli-regler etc. (AS)  
d. Underskrifter til banken: HH indsamler 
e. Forårsmøde 2017: Foreslåede datoer 10-11 marts 2017. Mødegruppe: CB 

(program), HH (sponsorer), IT og AS (arrangement). 

Næste møde: 10. januar 2017 hos IT 
Annette Sidaros 

30. september 2016 


