
 
 

 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab 
 

Tid:  Tirsdag d. 3. maj 2016, kl. 16.30 
Sted:  Grumstrupsvej 23, 2900 Hellerup 
Til stede: Christoph Beier (CB), Elena Gardella (EG), Helle Hjalgrim (HH), Ioannis Tsiropoulos 
(IT), Noémi Becser Andersen (NBA), Sándor Beniczky (SB), Annette Sidaros (AS).  
Afbud: Ingen 
 
 

REFERAT 
 

1. Godkendelse af referater fra møderne 030315 + 040315: Godkendt uden kommentarer.  
AS sender til Susanne så referaterne bliver lagt på hjemmesiden. 

2. Vedtægtsændringer (ordlyd §2): Forslag til ny tekst vedtaget (har været afhandlet med 
jurist): ”DES er et videnskabeligt funderet selskab, hvis formål er at bidrage til at fremme og 
udvikle det videnskabelige arbejde indenfor epileptologi, gennem uddannelse, forskning og 
dialog.” 
Vedtægtsændringen skal til afstemning på næste GF (afhængig af medlemsfremmøde evt. 
tillige på extraordinær GF jf. §10). AS sørger for at Susanne udsender mail til medlemmerne 
og varsler afstemningen. 

3. Prisliste, firmamedlemmer:  
a. Med udgangspunkt i henvendelsen fra Anne Marie Holm (Cephalon) og mail fra 

Medicoindustrien besluttes at pris for mødedeltagelse for firmamedlemmer, uanset 
evt. sponsorering af mødet, skal tilsvare hvad deltagelse faktuelt koster. HH har 
sendt svar til AMH. Prisliste skal justeres tilsvarende (AS). Hvis der bliver behov for 
yderligere vedr. dette må LFs jurister kontaktes. 

b. De aktuelle priskategorier for mødedeltagelse (speciallæge/ikke-speciallæge for hhv. 
medlemmer/ikke medlemmer) ændres til nu til: speciallæge ansat i 
sundhedsvæsenet/ ikke-speciallæge ansat i sundhedsvæsenet/ øvrige (disse 3 
kategorier for hhv medlemmer og ikke-medlemmer). AS underretter Susanne. 

c. Epilepsiforeningen: Fremover kan én repræsentant deltage gratis til DES møder. 
4. Forårsmøde 2016:  

a. Evaluering 
i. Generel stor tilfredshed med mødet (indhold, arrangement).  

ii. First Hotels opfyldte ikke helt deres del af aftalen (udstillingsfaciliteter). 
Fremover foreslås IDA eller Charlottehaven. 

iii. Møder afholdes fortsat i Kbh, foreløbig til og med 2017, derefter evaluering. 
iv. Lidt længere lørdagsprogram foreslået. 
v. Generalforsamling flyttes forsøgsvis til lige efter frokost om fredagen. 
vi. Program med mere fokus på hele deltagerkredsen (sygepl., psykologer). 

b.  Regnskab: Foreløbigt regnskab uddelt (AS). Lille overskud forventes, formentlig godt 
kr. 10.000. 

 



 
5. Efterårsmøde 2016 (mødegruppe: IT, HH, AS) 

a.  Program (IT/AS): Første udkast uddeles. Afventer svar fra Jakob Christensen, øvrige 
foredragsholdere har accepteret inkl. de to udenlandske (UK). Det besluttes at 
tilføje indlæg om behandling af pædiatrisk SE, og evt. forlænge mødevarighed lidt. 
Revideret programudkast vil blive udsendt til best. til kommentarer (IT/AS). 

b.  Arrangement (AS): RH auditorium 1, er booket. Forplejning via RH, ej bestilt endnu. 
AS booker hotel for de udenlandske oplægsholdere. 

c.  Sponsorer: NBA accepterer at stå for kontakten til sponsorerne.  
d.  Fripladser for YL:  20 pladser (først til mølle) til meget reduceret pris. 
e.  Annoncering: AS sørger for relevante steder til first announcement snarest. 
f.  Evt.: LVS skal søges om tilskud. 

6. Eventuelt 
a. Emner for fremtidige møder:  

i. Forårsmøde 2017: Differentialdiagnostik   
ii. Efterårsmøde 2017: Non-farmakologisk behandling (VNS, diæt) 

b. Nyhedsbrev: Aktuelt findes ikke behov for DES nyhedsbrev. Der kan samarbejdes 
med http://epilepsinyhedsbrevet.dk/. F.eks mødeannoncering og andet. Hvis man 
har relevante emner sendes mail til HH. Link på DES-hjemmesiden.  

c. Samarbejde med de skandinaviske selskaber: Ikke behov for møder aktuelt. Vi 
inviterer fortsat de skandinaviske selskaber til DES møder med 1 person gratis. 

d. Når lægemidler udgår (tabl. Fenytoin): Ønskværdigt om DES fik besked fra 
Lægemiddelstyrelsen når AED udgår. I første omgang tilmelder HH sig 
Lægemiddelstyrelsens nyhedsbrev. Evt. siden direkte henvendelse til styrelsen.  
Samarbejde med Epilepsiforeningen.   

e. Fagområdeuddannelse i epileptologi: ILAE udgiver et curriculum formentlig i 2017. 
Henvendelse vedr. ønsker og planer om dansk fagområdeuddannelse rettes i første 
omgang til DNS, ikke SST. HH kontakter Jesper Erdal som DNS formand. HH og CB 
udarbejder oplæg, evt udkast til logbog.  

f. ILAE epilepsi-curriculum for neurologer: SB har modtaget kommentarer til udkastet 
til et curriculum tilpasset danske forhold. Mest gennemgående er at kendskab til 
genetik evt.  kan nedprioriteres. Neurologen bør imidlertid vide hvornår der er 
indikation for epilepsigenetisk udredning. 

g. Udredningsretten: Udgangspunkt i Mads Ravnborgs indlæg i UFL (7. marts 2016, side 
408). HH laver udkast til kommentar til indlægget. Man bør forsvare 
epilepsipatienters ret til at udredningsretten overholdes, men samtidig også 
opdrage patienterne til ikke at udeblive uden afbud.    

h. Kommentarer til ny foreslået anfaldsklassifikation: SB og Guido har udarbejdet 
kritiske kommentarer til ILAEs udkast til ny anfaldsklassifikation. Bl.a. savnes 
harmonisering med glossary (Blume 2001) og nye SE klassifikation (Trinka 2015). SB 
sender revideret udkast til best. til godkendelse inden det returneres til ILAE.  

 
Næste møde: tirsdag 27. september 2016 hos HH (Værløse). 

 
 
 
 
 

Annette Sidaros 
9. maj 2016 


