Bestyrelsen af Dansk Epilepsi Selskab
Tid:
Tilstede:
Afbud:

Tirsdag den 14. januar 2020 – Skypemøde
Noémi Becser Andersen (NA), Christoph Patrick Beier (CB), Jakob Christensen (JC),
Mads Ravnborg (MR), Christina Høi-Hansen (CH), Lars Pinborg (LP)
Elena Gardella (EG)

REFERAT

1. Godkendelse af referat af fællesmøde med Dansk Epilepsiforening og godkendelse af seneste
referat af bestyrelsesmøde 31/10 2019
Godkendt.
2. Forårsmøde og generalforsamling 2020
a. ”Epilepsy and evidence”– (NA, LP og CH)
Se vedlagte program.
b. Planlægning af generalforsamling (JC)
(se vedhæftede årshjul)
NA orienterer. Lokale booket, ændret til større lokale, kan evt. rumme både udstilling
og kaffepause. Der er booket middag og to glas vin, øvrigt er på egen regning. Der
mangler dj.
Der ønsker tilmeldinger til ”lecture competition”, yngre deltagere skal gerne
motiveres.
12 invitationer til sponsorer er sendt, 3 pos svar.
CHH spørger Hindsgavl om dj. Fra kl 20-23.
Årshjul gennemgås.
NA sender reminder ud om 2-3 uger om tilmelding forårsmødet.
2.1 Emner: Efterårsmøde
Brainstorming: måske ”kliniske retningslinjer”, der er endnu ikke taget beslutning om
emnet.
Efterårsmøde: 30.oktober 2020 i København fx Charlottehaven

NA: sponsorer, LP: lokale, tovholder afhængig af emnet, formentlig CB/JC.

3. Økonomi (JC)
Skal sigtes mod mindre underskud, i første omgang ved at øge indtægter
2019 regnskab bedre en forventet med lidt mindre underskud end planlagt.
Flere mødeudgifter, Hjemmesider er blevet dyrere.

4. Høringer (JC)
a. Høring vedr. dimensioneringen af speciallæge uddannelsen
-Der er for få neurologer. Jakob og Mads kommer med udkast.
b. Høring vedr. svangreomsorg
-Neurologiske afdelinger bruger meget tid for gravide patienter
-Jakob skriver udkast til høringssvar, resten af bestyrelsen kommenter
på det.

5. Epilepsisatsningen – Iværksatte områder indenfor epilepsisatsningen:
a. Kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer (JC)
(3,0 mio. kr. i 2019 til Dansk Neurologisk Selskab)
JC: Fra DNS side skal der findes en togholder med adminstrativ baggrund og en
sekretær. Som faglig koordinator indstiller DES Anne Sabers. Der sigtes mod
detaljerede retningslinjer i stil af de norske retningslinjer. Om muligt skal der være
bred involvering af alle regioner og hospitaler.

b. Fokus på overgang fra barn til voksen og transitionsklinikker (JC, MR og NA)
(3 mio. kr. årligt i 2019 – 2022 Epilepsihospitalet i samarbejde med regionerne)
MR og JC: referer fra første møde slutning af november. I første trim skal der laves
oversigt over projekter i landet.
Næste møde 6. februar, det skal starte med spørgeskema undersøgelse og via
Epilepsiforeningens hjemmeside. Der skal formuleres modeller, som skal udbredes.
Penge skal bruges til møder, sekretærbistand, bruges til undersøgelserne fx en firma,
som laver spørgeskema undersøgelse, penge til afprøvning af modellerne i
regionerne.
c. Sundhedsfaglig viden i kommunerne (MR)
(se også e. Udbredelse af viden om epilepsi nedenfor)
d. Tværfaglig klinisk kvalitetsdatabase (JC)
JC: Blev vurderet meget højt. Om der bliver givet penge til kvalitetsdatabasen er dog
uvis. Svar forventes omkring 20. januar 2020.

e. Udbredelse af viden om epilepsi (MR)
Udbredelse af viden om epilepsi (5 mio. kr.)
Der var møde med kommunerne, projektet skal starte i 2020. Budget er sendt til
ministeriet. Uklar, hvilket behøv der er på kommunerne.
MR: Der er forskellige koncepter på spil, dog ingen endelige afgørelse over planen.
(Epilepsihospitalet i samarbejde med Epilepsiforeningen, regioner, kommuner og
fagmiljøer - 3 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. årligt i 2021 – 2022)
f. Kompetenceudvikling og efteruddannelse (NA)
NA: gruppen er dannet som arbejder med at samle idéer for uddannelse, gerne i
sammenarbejde med fokusgruppen ”Epilepsisygeplejerske”.
JC: forslår at inddrage epilepsisygeplejerske i kliniske retningslinjer.

Andre områder fra epilepsisatsningen (JC)
g. Kapacitet og telemedicinske løsninger
h. Sundhedsfaglige kompetencer på bosteder
i. Tværfaglig funktionsevnevurdering
(Tværsektorielle forløbsprogrammer/-beskrivelser (1,3 mio. kr.))
Sundhedsstyrelsen 1,3 mio. kr. i 2021)
JC: Endnu ikke gået i gang.
j. Rehabiliteringsindsatser i kommunen
(2 mio. kr. årligt i 2019 – 2020 og 3 mio. kr. årligt i 2021 – 2022 til regionale og
kommunale projekter)
JC: Status uklar, formentlig endnu ikke gået i gang
k. Sammenhængende forløb og koordination
Ej drøftet
l. Patientuddannelse og mest ring
Ej drøftet
6. Samarbejde mellem DES og Epilepsiforeningen (JC)
Fx efter forårsmøde 13.03. efter fælles frokost
7. VNS forløb i Specialeplanen (NA)
Ej drøftet
8. Oversættelse af ILAEs epilepsi- og anfaldsklassifikation (LP)
LP: skal præsenteres i 10-15 min på forårsmøde i generalforsamling
9. Aftale med lægeforeningen (udkast vedhæftet) (CB)

Der besluttes at acceptere tilbud.
10. Opdatering af hjemmesiden (EG og CB).
Der besluttes at beholde nuværende levandør.

11. Arkivering af referater (CB)
CB: Der er oprettet en sharepoint i Regions Syd, der udsendes invitationer til
bestyrelsen via Region Syd. Personfølsomt data skal gemmes der.
12. Opslag vedr. EEG sommerskole i Dianalund i 2020 (JC)
13. Opslag vedr. Østersøsommerskole 2020 (JC)
CB: Kort ansøgningsrunde, CV og ansøgning på maks. 1 side.
Beslutning online, deadline slutning 7, svar uge 8.

14. Næste møder
13. marts 2020, efter DES forårsmøde kl. 13.15-15
Yderlige bestyrelsesmøder:
4. Mai 2020 efter Epicare konference 16:30 på Riget, Epilepsiklinikken

15. Evt.

