
Formandens beretning 
marts 2018 – maj 2019



Bestyrelsens sammensætning

• Ved generalforsamling marts 2018  
konstituerede bestyrelsen sig som følger:

– Helle Hjalgrim (Formand)

– Noemi B Andersen (Næstformand)

– Jakob Christensen (Kasserer)

– Annette Sidaros (Sekretær)

– Ioannis Tsiropoulos (medlem)

– Elena Gardella (medlem)

– Lars Pindborg (medlem)



Bestyrelsen – på valg

• Noemi B. Andersen – genopstiller

• Annette Sidaros – genopstiller ikke

• Ioannis Tsiropoulos – genopstiller ikke

• Helle Hjalgrim – genopstiller ikke



Bestyrelsesmøder

• Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder /1 
konstituerende møde siden sidste
generalforsamling

• Alle referater er tilgængelige på DES’ 
hjemmeside – www.epilepsiselskabet.dk

http://www.epilepsiselskabet.dk


Bestyrelsesarbejdet

• Aktiv deltagelse i ILAE afstemninger
• Besvarer Høringer
• Tager stilling til

– Støtte til YL deltagelse i DES møder
– BSSSE sponsorater
– Uddeling af LG legater

• Kommende møder
– Fagligt ansvarlige
– Organisatorisk ansvarlig
– Sponsorater



Samarbejder – kunne være et 
indsatsområde

• med Dansk Epilepsiforening (formelt)

• med Dansk Neurologisk Selskab 

• mellem de nordiske epilepsiselskaber 

• ILAE



Opgave de kommende år

• Regeringen og Dansk Folkeparti er tidligere 
blevet enige om at afsætte 32 mio. kr. til 
indsatsen for mennesker med epilepsi. 

• I begyndelsen af april kom det så frem, hvilke 
initiativer der får afsat midler

• Der er afsat 32,3 mio. kr. til følgende 
initiativer:



32,3 mio DKK

• Kliniske retningslinjer og 
visitationsretningslinjer (3 mio. kr.)

– Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2019 til, at Dansk 
Neurologisk Selskab kan udarbejde kliniske 
retningslinjer for udredning, diagnostik og 
behandling af mennesker med epilepsi, herunder 
henvisning af patienter til vurdering på højere 
specialiseringsniveau samt kriterier for henvisning 
til epilepsikirurgi



32,3 mio DKK

• Tværsektorielle forløbsprogrammer/-
beskrivelser (1,3 mio. kr.)

– Der tildeles Sundhedsstyrelsen 1,3 mio. kr. i 2021 
til udarbejdelse af tværsektorielle 
forløbsprogrammer/ forløbsbeskrivelser for 
mennesker med epilepsi 

– Forløbsprogrammerne/forløbsbeskrivelserne 
udarbejdes evt. for udvalgte målgrupper ud fra en 
vurdering af den specifikke målgruppes behov



32,3 mio DKK

• Udbredelse af viden om epilepsi (5 mio. kr.)

– Der prioriteres 3 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. årligt 
i 2021 – 2022 til, at Epilepsihospitalet i 
samarbejde med Epilepsiforeningen, regioner, 
kommuner og fagmiljøer sikrer, at den nødvendige 
sundhedsfaglige viden er tilgængelig og udbredes 
til fx fag- og myndighedspersoner i kommunerne 
på tværs af forvaltnings- og fagområder



32,3 mio DKK

• Overgang fra barn til voksen og transitions-
klinikker (12 mio. kr.)

– Der prioriteres 3 mio. kr. årligt i 2019 – 2022 til 
projekter, hvor Epilepsihospitalet Filadelfia i 
samarbejde med regionerne udvikler og afprøver 
løsninger, som understøtter overgangen fra barn til 
ung til voksen for mennesker med epilepsi, så 
overgangen tager udgangspunkt i de særlige behov, 
der kendetegner patientgruppen. Der vil også være 
fokus på videndeling og udbredelse af løsningerne



32,3 mio DKK

• Tværfaglig funktionsevnevurdering og 
rehabiliteringsindsatser (10 mio. kr.)

– Der prioriteres 2 mio. kr. årligt i 2019 – 2020 og 
3 mio. kr. årligt i 2021 – 2022 til regionale og 
kommunale projekter vedr. tværfaglig 
funktionsevnevurdering målrettet personens 
specifikke behov og at det vurderes om de har et 
lægefagligt begrundet behov for genoptræning



32,3 mio DKK

• Statusevaluering af indsatsen (1 mio. kr.)

– Der prioriteres 1 mio. kr. i 2022 til 
Sundhedsstyrelsen med henblik på at foretage en 
statusevaluering af indsatsen



DES’ faglige møder i årets løb

• Dansk Epilepsiselskabs forårsmøde i 2018 blev 
holdt i København og drejede sig om ”Medicinal 
cannabis” og ”Epilepsisatsningen.   

• Dansk Epilepsiselskabs efterårsmøde i 2018 blev 
holdt i København og drejede sig om ”Mortality in 
Epilepsy”. 

• Begge møder var sponseret af 
medicinalindustrien. 

• Begge møder var velbesøgte – det kneb lidt til 2. 
dagen af forårsmødet.



Efteruddannelse

• BSSSE (12th Baltic Sea Summer School on 
Epilepsy 2018) - Østersøsommerskole om epilepsi 
– afholdes i  Vilnius, Litauen – DES har uddelt 3 
legater til at dække kursusafgift og transport 

• BSSSE (13th Baltic Sea Summer School on 
Epilepsy 2019) - Østersøsommerskole om epilepsi 
– afholdes i Rostock, Tyskland – DES har uddelt 3 
legater til at dække kursusafgift og transport 



Medicin.dk

• Medicin.dk

– Formanden varetager fortsat hvervet som referent 
af epilepsirelevante afsnit i Medicin.dk. og 
hvervet som forfatter på afsnittet Epilepsi hos 
Børn og feberkramper hos børn.



Medlemstal

• Fortsat stabilt lige under 200 medlemmer


