
 
 

 
 
 
 

BESLUTNINGSREFERAT – SKYPE BESTYRELSESMØDE TIRSDAG d.12. MARTS 2019 
 
Deltagere: Jakob Christensen, Annette Sidaros, Noemi B. Andersen, Helle Hjalgrim 
 
Afbud: Lars Pindborg, Christoph Beier 
 
 
Ad hoc dagsorden:  
 
1. Status for generalforsamling 2019 
  
 Der er 3 (4?) på valg: 

 Annette Sidaros – ønsker ikke at genopstille 
 Noemi B Andersen – genopstiller 
 Ioannis Tsiropoulos – er trådt ud af bestyrelsen (Christoph Beier har 
 en observationspost i Ioannis’  sted) 
 Helle Hjalgrim – ønsker ikke at genopstille 
Det drøftes at andre faggrupper også kan vælges til bestyrelsen – bl.a. 
sygeplejersker. Dette skal anføres i invitation til generalforsamling. 
Ad ordstyrer ved generalforsamlingen – Annette S. spørger Ioannis om han vil 
varetage funktionen 
 

2. Samarbejde med Epilepsiforeningen 
  
 Enighed i bestyrelsen om det fornuftige i et godt samarbejde med 
 Epilepsiforeningen. Der har tidligere været fællesmøder med EF og DES’  
 bestyrelsen (eller dele heraf).  
 Det foreslås at DES’ nye bestyrelse om muligt mødes med EF i forlængelse af 
 forårsmødet (fredag 10. maj 2019). Her skal drøftes hvad de fælles møder kan 
 bruges til og hvor hyppigt de skal være. Andre formelle punkter bør afvente den 
 politiske beslutning om evt. økonomi i epilepsisatsningen. 
 Helle H. formidler dette til EF 
 
3: Status på Epilepsisatsningen 
 
 Der er fortsat ikke truffet nogen politisk beslutning om økonomi til 
 epilepsisatsningen – usikkerhed om et forestående folketingsvalg evt kan hav 
 indflydelse på det. Der har flere gange været planlagt møder mellem DES, EF og 
 Filadelfia, men indtil nu er de blevet aflyst fordi der netop ikke foreligger noget 
 konkret fra politisk hold. Aktuelt er der planlagt et møde på Filadelfia d. 27. marts 
 eftermiddag – Jakob C deltager på DES’ vegne. 
 Forud for dette møde vil der blive drøftet Folkemødet på Bornholm – skal vi 
 deltage. Ingen af bestyrelsen har mulighed for at deltage i dette møde – Jakob vil 
 spørge til evt. beslutninger når han deltager senere samme dag. 
 Jakob vil evt. også tale med Mads Ravnborg om forankring af et 
 epilepsisygeplejerske curriculum.  
 
 
 
 



 
 
 
 
4: Status på sponsorater til forårsmødet 
 
 Enighed om at holde fast i de priser og betingelser for sponsorater, bestyrelsen 
 tidligere har besluttet. 
 Noemi A har gjort et stort arbejde for at få sponsorater til det nu udelukkende 
 danske forårsmøde – der har været positive tilbagemeldinger 
 
5: Status på den nye epilepsinomenklatur 
 
 Jakob C spørger til status for oversættelserne. Ioannis T skulle være tovholder på 
 anfaldsklassifikationen, Helle H på epilepsierne. 
 Forslag til epilepsier er tidligere fremsendt – sendes igen mhp. kommentarer, så 
 det kan præsenteres ved generalforsamlingen under punktet eventuelt. 
 Helle kommer med forslag til oversættelse af ætiologierne også. 
 Bestyrelsen holder et telefonmøde inden generalforsamlingen for at kunne 
 præsentere et endeligt udkast for GF. 
  
 Udestående: 
  hvem kontakter Ioannis for status på anfaldsklassifikationen? 
  Skal den nye statusklassifikation oversættes nu? 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 
 

 
Helle Hjalgrim 
Formand 
Dansk Epilepsi Selskab 
mail: hellehjalgrim@gmail.com 
Værløse, 13. marts 2019 
 
 
 

 
 


