Bestyrelsen af Dansk Epilepsi Selskab
Tid:
Tilstede:
Afbud:

Tirsdag den 28. april 2020 – Skypemøde
Christoph Patrick Beier (CB), Jakob Christensen (JC), Mads Ravnborg (MR), Christina
Høi-Hansen (CH), Elena Gardella (EG)
Noémi Becser Andersen (NA), Lars Pinborg (LP).

REFERAT

1.

Generalforsamling (Jakob)
Er udskud til efterår grundet corona. Næppe alternativer.

2.

Økonomi (Alle)
Gennemgang af budgettet og forslag af Jørgen Visti gennemgås. Tidligere plan at øge
deltagergebyr af møderne insted for at øge kontingentet. Der skal sigtes mod en formue
på omkring 300.000 kr.

3.

Efterårsmøde 30-31/10 2020 (Alle)
Program er på plads, møde er flyttet, skal holdes uændret som planlagt.
Der skal forespørges mødet kan holdes på en måde at STS regler kan overholdes.

4.

Forårsmøde 2021 – vi skal have planlagt sted, emne og arbejdsgruppe (Alle)
Plan: To dages møde
Emner: Kvalitetsdatabase, omkring 2-3 timer og ”Epilepsi og kognition”, derudover
foredragskonkurrence.
Dato: der sigtes mod 6./7. Mai 2021
Endelig beslutning tages ved bestyrelsesmøde august/september 2020.

5.

Epilepsisatsningen – indsatspunkter (Alle)
a. Behandlingsvejledninger:
Styregruppen skal mødes i næste uge, emner skal fordeles. Møde i Sandbjerg blev
udsat indtil videre og skal erstattes af skype møder.
Skal udarbejdes i løbet af 2020/21, skal afsluttes slutning 2021.
b. Transitionsklinikker

Spørgeskemaundersøgelse (i løbet af efteråret), bliver dog udskud grundet corona.
-bruger input
-repræsentativt materiale som baseline til en evt. opfølgning
Oversigt over de eksisterende løsninger i DK
-mest udarbejdet på Riget, ligner andre skandinaviske løsninger
c. Udbredelse af viden til kommunale ansatte
Gået i stå grundet corona, først og fremmest fordi kommunerne svar ikke hurtigt
nok.
d. Tværfaglig funktionsevnevurdering
Status uklar, JC rykker.
e. Rehabiliteringsindsats
Status uklar, JC rykker.

6.

Oversættelse af ILAE Epilepsi og anfaldsklassifikation - dansk version (Jakob)
Er ligget lidt stille, JC taler med LP.

7.

Kvalitetssikringsdatabase – RKKP (Mads og Jakob)
Drøftes også sammen med planlægning af forårsmødet. Der aftales at JC kontakter
svenske kollega mhp. deres erfaringer. Ligger i stå, bl.a. grundet corona.

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

10.

Bestyrelsesmøder i efteråret - datoer (Alle)
Skypemøde 16. juni 2020, kl. 16:00
Stort bestyrelsesmøde med epilepsiforening, den 25.08.2020, kl. 16:30.
Odense, i epilepsiforeningens kontor. CB invitere og sørger for lokale.

11.

Evt.
Epilepsipatienter og corona. Ingen neurologiske sygedomme som er direkte i
risikogruppen undtaget patienter med immunsuppression og respirationsinsufficiente.
Neuropædiater har lavet en retningslinje. Enighed i at ikke kontakte sundhedsstyrrelsen
mhp. ændringer idet epilepsipatienter ikke har det store risiko.

