Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab
Tid:
Tirsdag d. 10. januar 2017, kl. 17.15
Sted:
Hos Ioannis (Julius Thomsens gade 22, 5.tv, Kbh V)
Tilstede:
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 referat fra mødet 27.09.16: Godkendt uden kommentarer.
2. Efterårsmøde 2016
a. Foreløbigt regnskab: Overskud ca. 50.000 pga billigt mødested (RH) og mange
sponsorater.
b. Evaluering: Stor tilfredshed både med det faglige indhold og arrangementet.
3. Forårsmøde 2017 (CB, IT, HH, AS)
a. Program: Gennemgået og tilrettet. Mangler oplægsholdere for sessioner om
migræne og ICU. EG holder oplæg om common motor generators, evt i stedet for
ICU session (13.01: Oplægsholdere på plads, programmet færdigt og udsendt i
tilmeldingsmail).
b. Arrangement: Mødested (IDA) inkl. forplejning og middag på plads. Der er foretaget
forhåndsreservation af værelser på Copenhagen Island Hotel (billigere hoteller var
fuldt bookede). Denne gang foregår deltagernes reservation og betaling af værelser
direkte med hotellet, uden om LF og DES, idet booking form fra hotellet vedhæftes
tilmeldingsmail.
c. Sponsorer: HH udsender breve snarest. AS udfærdiger udgiftsbudget til sponsorer.
d. GF: I indkaldelse skal varsles afstemning vedr. ordlyd af §2 i vedtægter. Vedr. valg til
bestyrelsen er HH, IT, NBA og AS på valg. Hvem der genopstiller eller ikke skal der
gerne være klarhed over indenfor par uger.
e. Annoncering: Tilmeldingsmail kan ikke uden videre sendes ud til DNS medlemmer,
pga DNS’s nye politik herom. HH skriver til formand Jesper Erdal jf. at mødeemnet
har høj relevans for yngre læger generelt. Derudover må alle meget gerne
annoncere lokalt, via mail til alle afdelingens læger, og/eller opslag.
f. LVS: LVS-tilskud gemmes til efterårsmødet i lighed med 2016.
g. Evt.: EG korresponderer med Giuseppe Plazzi – vedr. flyafgange, ønsket hotel, info
om refusion af udgifter mv. AS sørger for chokolade til foredragsholderne.
4. Efterårsmøde 2017
a. Emne: Besluttes at emnet bliver Neuromodulation. Tidligere foreslåede emne Nonfarmakologisk behandling udskydes til forårsmødet 2018 idet emnet udvides til
Supplerende behandlinger.
b. Arbejdsgruppe: IT (program, sponsorer), AS (arrangement).
c. De første planer: Dato 27. oktober 2017. Sted enten RH eller Charlottehaven. AS
udsender 1st announcement. [Dato siden ændret til 10. november 2017]

5. Eventuelt
a. ENLI-regler for sponsorering/udstilling: AS har highlighted det vigtigste i de to
dokumenter fra ENLI – ligger i den fælles dropbox. Iflg ENLI (tlf.samtale) er det ok at
udstilling er i samme lokale som det faglige program, så længe at deltagerne 1) ikke
tvinges igennem udstillingsarealet 2) ikke forstyrres under det faglige program af
reklamelogoer o.lign. Mao. kan udstilling være bagerst i lokalet modsat indgangen.
b. DRG-kodning af SE: DRG giver ingen mulighed for at kode SE skønt behandling af SE
patienter er ressourcetungt i lighed med f.eks trombolyse. DRG-systemet er svært
at ændre men problematikken kunne tages op ifm initiativet Værdibaseret styring i
regionerne. CB laver oplæg som HH kan bringe videre.
c. Orientering om CBD på Epilepsihospitalet: Fase 3 forsøg med CBD i gang. Aktuelt er
indikationerne Dravet og Lennox-Gastaut (kun gen. anfald). Kan overveje at
inkludere voksne med Lennox-Gastaut fra andre klinikker end Epilepsihospitalet.
d. Fælles Dropbox: Er nu oprettet. Alle kan lægge dokumenter der.
e. Ambu-flex: Spørgeskema til patienter mhp vurdering af behov for ambulante
kontrolbesøg. HH udsender artikel.
f. DES Budget: SB enig med Jørgen Vistis forslag om at budgettet for 2017 skal
planlægges ligesom budgettet for 2016 dvs med underskud.
Næste møde? Dato fastsættes lige efter GF med valg til bestyrelsen.
Annette Sidaros
17. januar 2017

