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REFERAT

1.

Generalforsamling (Jakob)
Forsat enighed i at udskyde generalforsamling til efteråret, skal være et virtuelt møde.
Næppe alternativer grundet omstændigheder/COVID. For at kunne bibeholde
muligheden for at kun halvdelen af bestyrelsen er til valg hver år, skal valg deres
udskydes med 1 år. Et tilsvarende oplæg skal indstilles til generalforsamling. JC spørge
lægeforeningen om erfaringer af andre selvskaber med virtueller generalforsamlinger.

2.

Økonomi (Alle)
Det lykkes at få en mindre besparelse pga. ny aftale med lægeforeningen. Ellers intet nyt.

3.

Efterårsmøde 30-31/10 2020 (Alle)
Forsat stramme COVID regler bl.a. i Region Hovedstaden indtil udgangen af året, indtil
videre ingen udsigt til lempelser. Der er muligheden for at flytte mødet il foråret uden
omkostninger, deadline til gratis flytning er i juli 2020. Der besluttes at flytte mødet til
foråret 2021, gerne 6./7. Mai 2021 (NA).
Der besluttes at holde et online møde inkl. generalforsamling og foredragskonkurrence
og evt. foredrag om corona og epilepsi (JC). NA spørge sponsorerne om det vil være med.
Dato 30.10. kl. 13:00-15:30.

4.

Forårsmøde 2021 – vi skal have planlagt sted, emne og arbejdsgruppe (Alle)
Forårsmøde 2020 bliver forårsmøde 2021 (se ovenstående)
Dato: der sigtes mod 6./7. Mai 2021

5.

Epilepsisatsningen – indsatspunkter (Alle)
a. Behandlingsvejledninger:

Styregruppen skal mødes igen i overmorgen, emner er fordelt og der er gennemført
de første skype møder. Skal udarbejdes i løbet af 2020/21, skal afsluttes slutning
2021. DES bestyrelsen er involveret i udarbejdelse af de forskellige retningslinjer.
b. Transitionsklinikker
Arbejdet med transitionsklinikker er genoptaget efter COVID pause. Man er i gang
med at spørge brugerne omkring erfaringerne i landets forskellige hospitaler. Der er
designet RedCap spørgeskema. Opsamling af data i løbet af efteråret. Efterfølgende
forventes et udspil om transition fra børn til ung til voksne.
c. Udbredelse af viden til kommunale ansatte
Der er fundet nogle repræsentanter fra kommunerne fra Jylland, arbejdet er
genoptaget. Epilepsihospitalet står for den del af indsatsen.
d. Tværfaglig funktionsevnevurdering/rehabiliteringsindsats
Arbejdet er også kommet i gang i samarbejde med Epilepsiforeningen og
Epilepsihospital samt sundhedsstyrelsen. Filadelfia har et genoptræningstilbud til
patienter med epilepsi. SST har besluttet sig at lave frit opslag og ikke at give midler
til specifikke steder.

6.

Oversættelse af ILAE Epilepsi og anfaldsklassifikation - dansk version (Jakob)
LP og JC kommer med et oplæg til det virtuelle efterårsmøde. Forslag skal samles og
endelig beslutning skal tages på næste forårsmøde.

7.

Kvalitetssikringsdatabase – RKKP (Mads og Jakob)
Der er aktuel diskussion om databasen og markør, som JC og MR er involveret i. Man
håber og forventer at den bliver endelig godkendt inden længe. Skal læne sig op til
behandlingsvejledninger, skal være enkelt. Forsinkelsen skyldes formentlig behøv for at
lægge andre databaser ned. Næste møde 20.06.20.

8.

Samarbejde med Epilepsiforeningen – datoer og emner (Jakob)
Er involveret i alle tre satsningsområder. Hvis corona situationer tillader det, sigtes mod
et fælles møde slutning af august/september.

9.

Inklusion og tilknytning af yngre medlemmer til bestyrelsen (Alle)
Yngre europæiske epileptologer (YES) repræsentant skal inddrages bedre.

10.

Bestyrelsesmøder i efteråret - datoer (Alle)
Stort bestyrelsesmøde med epilepsiforening, den 25.08.2020, kl. 16:30.

Odense, i epilepsiforeningens kontor. CB invitere og sørger for lokale. Evt. skype møde,
medmindre andet er muligt.
11.

Evt.
Tilføjelse 23.06.2020:
Lennart-Grams Legat: Bestyrelsen beslutter at kursgevinsterne uddeles som legat i 2020.

