
 
 

 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab 
 

Tid:  Mandag d. 7. januar 2019, kl. 16.30 
Sted:  Epilepsiklinikken 8501, RH Blegdamsvej 
Til stede: Elena Gardella (EG), Helle Hjalgrim (HH), Jakob Christensen (JC), Lars Pinborg (LP), 
 Christoph Beier (CB), Annette Sidaros (AS) 
Afbud: Helle Hjalgrim (HH), Noémi Becser Andersen (NBA) 
 
 

REFERAT 
 

1. Godkendelse af referat fra møde 02.11.18: Godkendt uden kommentarer. 
 

2. Efterårsmøde 2018, evaluering 
a.  Program: Generel tilfredshed.  
b.  Arrangement: Tilfredshed med mødested (Charlottehaven). Middag efterflg. var 

savnet. Ønske om at pris er < 1000 DKK for endagsmøde, for medlemmer.  
c.  Foreløbigt regnskab: AS udlev. foreløbigt regnskab tydende på overskud 15-20.000  

 
3. Forårsmøde: BES-DES Joint Meeting 9-10. maj 2019 

a.  Deltagerpriser og -betaling/registrering:  
 -Tilmeldingsprocedure drøftes: Der er ønske om at tilmelding via LF gerne skal være 
 mulig, idet LF så manuelt tilmelder alle danske deltagere på det officielle BES site.  
 [11.01.19: BES melder at ovenst. procedure bliver administrativt kompliceret, og da 
 der desuden er problematik vedr. GDPR, bliver tilmelding udelukkende direkte via 
 BES registration site.] 
 -Drøftes om medlemmer som vanligt skal have prisreduktion: Dette undlades af 
 administrative årsager. Således samme pris for alle (220 £ = 1825 DKK, plus galla 
 middag 82 £ = 680 DKK). Dog har YL mulighed for at søge deltagerstipendium: 
 - DES financierer 20 deltagerstipendier (først til mølle) for YL, med egenbetaling på 
 500 DKK. Inkluderer ikke galla middag. Kriterier for ansøgning: i 
 uddannelsesstilling i neurologi, pædiatri, eller neurofysiologi. Ansøgere skriver mail 
 til Gitte i LF. Udgift sv.t. 20 x 1325 = 26.500 DKK 

b.  Sponsorering: NBA har overtaget. Ingen sikker sponsorstøtte endnu. 
c.  LVS: AS sørger for at der søges. 
d.  Diverse praktisk:  

Vigtigt at annoncere bredt, inkl. pæd. afd, også ved opslag, samt skandinaviske 
selskaber (DES betaler registrering for én person fra SE/NO). Klinikledelserne skal 
gerne opfordres til at støtte deltagelse økonomisk.  
 

4. Fremtidige møder (emner, sted, ansvarlige) 
 Efterårsmøde 2019: Emne – Autoimmun epilepsi. Dato 8. nov. 2019, alternativt 1. 
 nov. 2019 (afh. af udenl. foredragsholder). Sted: Charlottehaven. Mødegr: JC, CB. 



 
 Forårsmøde 2020: Emne – Epilepsi og evidens (i bred forstand, inkl. diagnostik, big 
 data etc). Mødegr: LP 

 
5. Eventuelt 

 
a. Årshjul: Gennemgås kort, ikke behov for revision. 
b. Hjemmesiden: Fungerer igen.  
c. Økonomi: Intet nyt fra JC. 
d. Generalforsamling: Planlægges ifm BES-DES den 9. maj kl 11.30-12.30 på Scandic. 

Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer (IT er ophørt, CB aktuelt observatør. 
HH og AS genoptiller ikke) 

e. Epilepsisatsningen – status? økonomi?: Udskydes til næste møde.  
f. Uddannelse af sygeplejersker: Udskydes til næste møde.  
g. Fremtidigt samarbejde med Epilepsiforeningen: Udskydes til næste møde. 
h. ILAE klassifikation (dansk oversættelse): HH sendt kort udkast til 

epilepsiklassifikationen. JC vil have udkast klar for anfaldsklassifikationen til næste 
møde. 

i. 14th ECE – proposal for a session: EG har evt. emne, melder tilbage. 
j. BSSSE: AS udsender reminder. Ansøgningsfrist er 14. jan.  

 
       Næste møde? Tirs. 19. marts kl 16.30, RH Blegdamsvej. Middag efterfølgende.  

 
 

Annette Sidaros 
12. januar 2019 


