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REFERAT

1. Godkendelse af referater fra møder 22.01.18 og 23.03.18 (AS): Godkendt uden
kommentarer.
2. Forårsmøde 2018, evaluering
a. Program: Fint program, men ikke så stort fremmøde om lørdagen
(epilepsisatsningen).
b. Arrangement: Tilfredshed med mødestedet (Charlottehaven).
c. Foreløbigt regnskab (AS): Bliver formentlig balance mellem udgifter og indtægter,
evt. mindre underskud, som det tilstræbes.
3. Efterårsmøde 2018 (mødegruppe: IT (program), AS (arrangement), NBA (sponsorer))
a. Program: IT har udsendt forslag til program som drøftes. Evt lidt mere
intervensionsorienteret indhold, også aht. sygeplejersker. IT går videre med
programmet, og spørger foredragsholdere.
Workshop for sygeplejersker: udskydes så det bliver i forbindelse med
forårsmøderne i stedet for efterårsmøderne (næste gang dog ifm. joint meeting
2019, se pkt. 4)
b. Arrangement (AS): Charlottehaven booket.
c. Deltagerpriser (AS): Drøftes. Besluttes at øge med 100 kr i alle kategorier i forhold til
sidste efterårsmøde, idet Charlottehaven er en del dyrere end RH.
d. Annoncering (AS): AS udsender ”save the date” mail.
4. Joint meeting med britiske epilepsi selskab 2019
a. Status?: NBA har haft kontakt til Sandor Beniczky – der kommer meget snart datoer.
Planen er et 3 dages møde i Kbh, fælles møde for DES og det britiske selskab.
Formentlig skal hele bestyrelsen være involveret i planlægningen. Vi skal have
afklaret kommandovejen nu da Sandor ikke længere er i bestyrelsen (AS kontakter
HH).
5. Eventuelt
a. Epilepsisatsningen – status på arbejdsopgaver, herunder databasen (HH, NBA):
Epilepsisygeplejerske-uddannelse: HH oplyser per mail at der er afholdt 1. møde i
arbejdsgruppen og at næste møde er planlagt til 14. juni 2018.

Kvalitetssikringsdatabase: HH og Christoph Beier været DES repræsentanter. Ikke
afholdt møder. IT kontakter HH om videre plan.
b. CBD vejledning (NBA); medicinsk cannabis – vejledning til hjemmesiden (HH):
Enighed om at vejledningen om medicinsk cannabis (udarbejdet i arbejdsgruppe
under forårsmødet) lægges på hjemmesiden. HH sørger for dette.
Vedr. CBD orienterer NBA om at der vil blive udarbejdet en lokal vejledning på RH
(ikke i DES-regi).
c. Oversættelse af klassifikation (NBA): Sandor har til NBA sendt udkast til oversættelse
af anfaldsklassifikation. Vil blive videresendt til resten af bestyrelsen.
HH er tovholder på oversættelse af epilepsiklassifikationen, IT på
anfaldsklassifikationen, men hele bestyrelsen bliver inddraget. Oversættelserne er
mhp link til dansk oversættelse på ILAE hjemmesiden. Desuden til DES
hjemmesiden og evt. statusartikler i UFL.
d. Håndtering af henvendelser fra firmaer, specielt vedr. data mining (LP)
Samarbejde med industrien drøftet, og gældende retningslinier følges.
e. Hjemmesiden (AS): Indhold bør opdateres. Design kan formentlig ikke umiddelbart
ændres iflg. IT. Hjemmesiden, og fordeling af opgaver ift. opdatering af indhold,
tages op på næste møde.
f. Folkemødet på Bornholm (HH): 16. juni 2018. HH deltager med oplæg om
epilepsisatsningen.
Næste møde? Aftales per mail.
Annette Sidaros
20. maj 2018

