
 
 

 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab 
 

Tid:  Mandag d. 18. september 2017, kl. 16.15 
Sted:  Epilepsiklinikken 8501, RH Blegdamsvej 
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 referat fra møde 06.06.17 (AS): Godkendt uden kommentarer. 
2. Efterårsmøde 2017 (IT, AS, (HH)) 

a.  Program (IT): IT medbringer foreløbigt program, alle foredragsholdere har givet 
tilsagn. Foretages små justeringer i tidspunkter. IT retter til.  

b.  Arrangement (AS): RH aud. 1 er booket. Forplejning skal være fra RH kantinen. AS 
arrangerer middag efterfølgende (forhåndstilmelding men ikke forhåndsbetaling) 
og reserverer hotel til udenlandske foredragsholdere.    

c.  Sponsorer (?): IT vil udsende sponsorbreve. Pga workshoppen (se pkt g.) får Livanova 
logo i program uden yderligere betaling. 

d.  Deltagerpriser (AS): Drøftes evt. prisreduktion jf. overskud ved sidste efterårsmøde 
på RH. Besluttes at priserne fra sidste år fastholdes.  

e.  Annoncering (AS): Tilmeldingsmail udsendes så snart det endelige program er klar, 
dvs denne, senest næste, uge. Vi skal desuden huske at annoncere lokalt.  

f. LVS (AS): Søges (7000 kr) 
g. Evt.: IT har med Livanova arrangeret VNS workshop målrettet epilepsisygeplejersker 

dagen før efterårsmødet dvs 09.11.17. Program er under udarbejdelse. 
Workshoppen er fuldt sponsoreret af Livanova. IT undersøger om det er ok at 
workshoppen afholdes på RH, eller om Livanova skal finde andet lokale. Tilmelding 
bliver separat fra tilmelding til efterårsmødet, men vi gør i tilmeldingsmail 
opmærksom på workshoppen.  

3. DES møder 2018 herunder Joint meeting med britiske epilepsi selskab 
a. Status på joint meeting (SB): Planen er et 3 dages møde november 2018, nærmere 

afventes. [01.10.17: Der var tale om en misforståelse – joint meeting i København 
bliver først i efteråret 2019!]  

b. Er afholdelse af et flerdagsmøde i efteråret i overensstemmelse med vedtægter? Ja, 
vi skal blot afholde GF i forbindelse med forårsmødet. 

c. Forårsmødet 2018: Pga planlagt flerdagsmøde i efteråret, foreslås 1-dagsmøde 
23.marts 2018. Emne: Medicinsk cannabis i epilepsibehandling. Arbejdsgruppe: HH, 
CB, EG (program, arrangement), NBA (sponsorer).  

4. LGF uddeling – bilag/Dropbox  
Modtaget 5 ansøgninger. Der uddeles til 4 af disse: Autoimmun epilepsi – diagnose og 
screening (Julie Richter, Roskilde); Epilepsy and psychiatric comorbidity (Julie W. Dreier, 



Århus); SUDEP (Marius Kløvgaard, RHB); Effekten på normalisering af natrium på 
knoglemarkørerne hos patienter med epilepsi (Sarah Diemar, RHG).  

5. Eventuelt 
a. Status på oversættelse af den nye klassifikation (HH): Ikke i gang 
b. NKR på epilepsiområdet (HH): HH været til kick off møde i SST. Der er netop opslået 

ny pulje til ansøgning. 
c. Status på ”Epilepsisatsningen” - workshops og høring på Christiansborg (HH):  

HH orienterer om at der er høring på Christiansborg 04.10 og workshop i Odense 
26.10 (sammenfaldende med DSKN årsmøde). 

d. Hvilende DES medlemsskab (AS): Besluttes at der ikke er mulighed for dette.  
e. D-vitamin: Der findes nu en lokal vejledning ved RHB (NBA). Kan overvejes en 

regional vejledning, evt en national vejledning i nNBV regi. 

Næste møde? Mandag den 22. januar 2018 kl 16.30, Epilepsiklinikken RHB, 8501. 
 
 

Annette Sidaros 
 

1. oktober 2017 


