Referat Bestyrelsesmøde 1. oktober 2018 /HH

Tid: Mandag d. 1. oktober 2018, kl. 16.00
Sted: Epilepsiklinikken 8501, RH Blegdamsvej
Deltagere: Elena Gardella (EG), Helle Hjalgrim (HH), Ioannis Tsiropoulos (IT), Jakob
Christensen (JC), Lars Pinborg (LP), Noémi Becser Andersen (NBA).
Afbud: Annette Sidaros (AS).
DAGSORDEN
1)

Godkendelse af referater fra møder 14.05.18 – Godkendt uden kommentarer

2)

Efterårsmøde 2018 (mødegruppe: IT (program), AS (arrangement), NBA (sponsorer))
a) Program – godkendt af alle, Tak til IT
b) Annoncering - rundsendt til DES medlemmer på mail d.d.
c) Andet - alt OK fra Charlottehaven; Noemi kontakter sponsorer i slutningen af denne
uge. Noemi spørger til fælles spisning efter mødet – intet er aktuelt arrangeret

3)

Joint meeting med britiske epilepsi selskab 2019
a) a. Status – Helle kontakter Sandor for nærmere. Sandor har 2. oktober kontaktet den
engelske arrangør for mødedato. Er erindret om helligdage i maj måned.

4)

Lennart Grams mindelegat, uddeling
a) på grund af bestyrelsesmedlemmers involvering i de ansøgte projekter er det EG, JC og
HH der beslutter modtagere. Der er 99.000 DKK til uddeling og der er indkommet 6
ansøgninger. Det besluttes at imødekomme 3 ansøgere og lade resten af beløbet overgå
til 2019:
i) Christoph Beier: Identificering af pseudorefraktære patienter… 30.000
ii) Giske Opheim: AES 2018 deltagelse og præsentation – 19.253
iii) Kirsten Vinter: Brown Location Test… - 24.500

5)

Eventuelt
a) Hjemmesiden
i) diverse mails fra Jørgen Visti gennemgås. Vi følger hans anbefalinger, HH skriver til
Surftown mhp flytning af mailadresse. Vi får en adresse til formand/sekretær/evt
så de bindes til en funktion fremfor til en person
ii) Under punktet en kort drøftelse af den pakke vi har hos lægeforeningen - vi
fortsætter med den store pakke
b) ILAE neonatal anfaldsklassifikation
i) har været rundsendt – ingen kommentarer
c) Oversættelse af den nye ILAE klassifikation
i) Hvis den skal i Ugeskriftet vil de udelukkende modtage den som en statusartikel.
ii) ILAE har en anvisning til oversættelse – som vi læner os op ad
iii) IT oversætter anfaldsklassifikationen, HH oversætter epilepsiklassifikationen.
Sendes til JC for første række af kommentarer, siden til bestyrelsen.
d) Epilepsihandlingsplan / epilepsisatsningen
i) Handlingsplan/satsningens forløb gennemgås. det har ført til Eftersynet i SST og vi
enes om at afvente sidstnævnte inden der arbejdes videre med satsningen. Det
anføres at det ville virke som et parallelt forløb
ii) Der er utilfredshed med at de offentlige hospitaler som sådan ikke er
repræsenteret ved møderne mellem Epilepsiforeningen, Filadelfia og DES. DES
repræsenterer jo de offentlige hospitaler og alle epilepsiinteresserede, men ved et
evt kommende møde kan det drøftes om/hvem yderligere der bør deltage
e) Status på sygeplejerskeuddannelse
i) er stagneret en smule. Der er rundsendt orienterende brev til deltagerne som kan
gives til de respective sygeplejerskeledere.
ii) HH kontakter Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg, Filadelfia og spørger om de
vil deltage med sygeplejerske/-sker.
f) Ambassador for Epilepsy Award, nominering
i) Bestyrelsen har nomineret Sandor Beniczky

g) Video competition – International Epilepsy Day 2019 (HH)
i) taget til efterretning – vi deltager ikke
h) NBA har modtaget mailhenvendelse fra firma med tilbud om video-optagelse af vore
møder. Vi afstår indtil videre
i) Bestyrelsens sammensætning:
i) IT ønsker at udtræde af bestyrelsen. Fortsætter engagementet med efterårsmødet.
Vi takker for indsatsen indtil videre. Vi aftaler at JC spørger Christoph Beier om han
vil deltage som observatør frem til forårsmødet og valg til bestyrelsen.
ii) HH orienterer om at hun ikke genopstiller til foråret – foreslår bestyrelsen til at
overveje af opfordre en pædiater til at stille op til bestyrelsesvalget
j) Næste møde:
i) 2. November 2018 kl. 8-10 i Charlottehaven. Forhåbentlig bliver der mulighed for
at drøfte rapporten fra Sundhedsstyrelsen
ii) 7. Januar 2019 – et af punkterne vil være brainstorm om fremtidige mødetemaer

Med venlig hilsen

Helle Hjalgrim
Formand
Dansk Epilepsi Selskab
Værløse, 2. oktober 2018

