
 
 

 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab 
 

Tid:  Tirsdag d. 6. juni 2017, kl. 17.00 
Sted:  Hos Ioannis (Julius Thomsens gade 22, 5.tv, Kbh V) 
Til stede: Christoph Beier (CB), Elena Gardella (EG), Helle Hjalgrim (HH), Ioannis Tsiropoulos 
(IT), Noémi Becser Andersen (NBA), Sándor Beniczky (SB), Annette Sidaros (AS).  
 
 

REFERAT 
 

1. Godkendelse af referater fra møderne 10.01.17, 10.03.17 og 15.05.17: Godkendt uden 
kommentarer. 

2. Forårsmøde 2017 
a. Foreløbigt regnskab (AS): anslået ca. 20.000 kr i underskud (tilstræbt) 
b. Evaluering: Tilfredshed vedr. både det faglige program og mødested (IDA). Ved 

fremtidige møder kan vi kan overveje at uddele evalueringsskemaer til deltagerne. 
3. Efterårsmøde 2017 (IT, AS)  

a. Program (IT):  IT medbringer første udkast til program som drøftes. Arbejdstitel: 
”Neurostimulation: Treatment options for medically refractory epilepsy”. Næste 
skridt er at indhente tilsagn fra de foreslåede foredragsholdere. 

b. Arrangement (AS): RH auditorium 1 bookes idet både Charlottehaven og IDA var 
optagede på datoen.  

c. Sponsorer (IT): Ikke kontaktet endnu. Afventer program. 
d. Annoncering (AS): AS har udsendt first announcement med dato og emne til DES-

medlemmer. Invitation med tilmelding afventer program. 
e. LVS: Skal søges (AS).  
f. Evt.: NBA foreslår sponsoreret symposium målrettet sygeplejersker i tilslutning til 

mødet, f.eks samme dag kl 8-9.30. Emne: VNS hands on. Epilepsisygeplejerskerne 
bør tænkes ind ved fremtidige møder også. Alle enige heri.   

4. Forårsmøde 2018: SB foreslår joint meeting med det britiske selskab (drøftet med M. 
Walker). 3 dages møde i Kbh ultimo maj; minikongres med 5 sessioner og postersession.  
SB aftaler videre med MW snart og melder tilbage. Hvis det bliver til noget afholdes 
formentlig ikke DES efterårsmøde i 2018.   

a. Emne? Efter drøftelse med det britiske selskab. 
b. Arbejdsgruppe? Nedsættes efter tilbagemelding fra SB. 

5. NKR  
a. Forslag til spørgsmål: HH har indsamlet forslag til spørgsmål fra de enkelte 

best.medlemmer. Drøftes, og der formuleres 5 spørgsmål som vi går videre med. 
(folder i Dropbox ”NKR”) 

b. Plan: Vi arbejder videre henover efteråret.  
6. Eventuelt  

a. Uddannelse af sygeplejersker (NBA): Tidligere diplomuddannelse for 
epilepsisygeplejersker eksisterer ikke længere. Drøftes forskellige muligheder for 



kurser o.lign. for sygeplejersker (i Epilepsihospitalets regi, A-kursus-lignende med 
involvering af Epilepsiforeningen, kurser/symposier i tilslutning til DES møder). 
Besluttes som ”pilotprojekt” med symposium i tilslutning til det kommende 
efterårsmøde.  

b. LG fond annoncering (NBA): Annonceres iflg. årshjulet i uge 34 (AS) 
c. Samarbejde med NES og SES (FES?) (NBA): Uændret inviteres NES og SES til DES 

møder. Derudover ad hoc. Snarligt møde i lufthavnen (pkt d.)  
d. Mødet i lufthavnen (NES/SES) 14.06.17 – hvem deltager? (HH): IT, HH 
e. Status for ILAE oversættelserne (HH): Ikke i gang.  

 
Næste møde: Mandag 18. september 2017 kl 16.15, Epilepsiklinikken RH 8501 

 
 

Annette Sidaros 
4. juli 2017 


