
 
 

 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab 
 

Tid:  Mandag d. 22. januar 2018, kl. 16.30 
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 18.09.17 (AS): Godkendt uden kommentarer. 
2. Efterårsmøde 2017, evaluering 

a.  Program: Enighed om at programmet var godt.    
b.  Workshop for sygepl.: Godt. Sygepl. fra OUH havde udfordringer med at få lov til at 

deltage idet mødeprogrammet var tilrettelagt af et medicinalfirma. Vi vil gentage 
konceptet med et symposium for epilepsisygeplejersker f.eks ved næste 
efterårsmøde. NBA vil kontakte tovholder i fokusgruppe for epilepsisygeplejersker.  

c.  Arrangement: Godt (RH).  
d.  Foreløbigt regnskab: Overskud. Mangler endnu en del beløb. AS korresponderer 

med JV og LF herom.  

3. Forårsmøde 2018 (mødegruppe EG, CB, HH; sponsorer NBA) 
a.  Program: Gennemgås og tilrettes. AS foretager sidste rettelser og sender.  
b.  Arrangement: På plads. Charlottehaven booket (AS).   
c.  Sponsorer: NBA har fået tilkendegivelser fra UCB og Eisai [efterflg. + Danish Care].  
d.  GF/valg til bestyrelse: SB, CB og EG er på valg. SB genopstiller ikke. CB og EG 

genopstiller.  
e.  Deltagerpriser: Drøftes om priser skal reduceres eller ej. Vælges at fastholde priser 

som for forårsmødet 2017 inkl. 20 YL pladser.    
f.  Annoncering: Snarest til medlemmerne på mail. Desuden er lokal annoncering vigtig.  
g.  LVS: Søges til Roberta Cilio, USA (AS)  
h.  Evt.: Vedr. hotel aftales at udenlandsk foredragsholder skal tilbydes hotellejlighed på 

mødestedet (AS booker når rejsedatoer er meddelt via EG). Deltagere må selv 
arrangere evt. overnatning.  

4. Efterårsmøde 2018 
a.  Emne og dato: 2. november 2018. ”Mortality in Epilepsy”.   
b.  Mødegruppe: IT (program), AS (arrangement), NBA (sponsorer). 
c.  Plan: evt. forespørge Ryvlin (IT), sted evt. Axeltorvet (AS indhenter tilbud). 

5. Joint meeting med britiske epilepsi selskab 2019  
a. Status: Ingen dato endnu, formentlig maj 2019. SB melder når der er nyt.  

6. BSSSE (modtaget 2 ansøgninger): Der uddeles til begge ansøgere (Marius Kløvgaard, Joanna 
Gesche). Sidste legat genopslås (AS). 
 
 



7. Eventuelt 
a. SST, satspuljemidler til epilepsihandleplan: DES har 2 pladser i arbejdsgruppen. 

Aftales at disse besættes af HH og CB. Dette initiativ er i andet regi (SST) end 
Epilepsisatsningen (DES, Epilepsiforeningen, Epilepsihospitalet).  

b. Statusartikler: Intet nyt. Ikke sendt forespørgsel fra UFL? 
c. PNES-møde 09.05.18: Besluttes at DES sponsorerer med 10.000 kr. Mødet 

annonceres på hjemmesiden.  

 
Næste møde? I forbindelse med forårsmødet, 24.03.18 kl 9.00, Charlottehaven  

 
 

Annette Sidaros 
 

26. januar 2018 


