Fælles bestyrelsesmøde af Dansk Epilepsi Selskab og Epilepsiforeningen
Tid:
Tilstede:

Mandag, den 11. januar 2021 – Skypemøde
Noémi Becser Andersen (NA), Jakob Christensen (JC), Christoph Patrick Beier (CB), Lars Pinborg
(LP), Christina Høi-Hansen (CH), Elena Gardella (EG).
Mads Ravnborg (MR).

Afbud:

REFERAT

1.

Konstituering af det nye bestyrelse
Arbejdsfordeling i bestyrelsen bibeholdes uændret indtil forårsmøde når en ny
bestyrelses skal vælges.
Bestyrelsen konstitueres derfor således:
Formand: Jakob Christensen
Næstformand: Noémi B. Andersen
Sekretær: Christoph Beier
Kasserer: Lars Hageman Pinborg
Bestyrelsen består i øvrigt af:
Elena Gardella
Mads Henrik Ravnborg
Christina Engel Høi-Hansen

2.

3.

Økonomi (Alle)
Egenkapital af DES er halveret i de sidste 13 år, som planlagt. Grundet covid er
egenkapital faldet lidt mindre end forventet.
Bestyrelsen sigter mod formue omkring 200-300.000 kr.
Regning for webpedel ligger omkring 2300 kr., som vurderes at være acceptabel.
Forårsmøde/efterårsmøde 2021
Mødet var planlagt den 6. - 7. Maj 2021. Der sigtes mod at kunne flytte møde til
efteråret, bestyrelsen forventer ikke at det vil være muligt at holde et fysisk møde
starten af Maj. Emnet og program bliver uændret. NA prøver at flytte mødet til
slutning af uge 43, gerne den 28./29.10.2021.

Så snart datoen er fastlagt og Tony Marson kan bekræfte deltagelse søges støtte fra
LVS (CB).
Forårsmøde med generalforsamling skal holdes online den 07. Maj 2021 (kl. 12.3015.30). GF 12:30-13:15. Fra 13:15-15:30 indlæg omkring ”Kognitive følger efter
medicin og epilepsi og hvordan kan man se forskel” ved Christoph Helmstaedter (ca.
50 min, NA spørger). Derudover foredrag ved Kirsten Winther (LP spørger) om
kognitive følger efter epilepsi kirurgi, cirka 25 min

4.

Epilepsisatsningen – indsatspunkter (JC)
-Behandlingsvejledninger og visitation – er i fuld gang.
-Rehabiliteringsprojekter bliver fastlagt ved STS
-Tværsektorielle forløbsprogrammer endnu ikke startet
-Information til kommunerne: er i gang
-Transitionsforløbet: er i fuld gang; undersøgelsen er afsluttet, der kommer et forslag
til et transitionsforløb samt afprøvning i forskellige afdelinger i landet.
-Kvalitetssikringsdatabasen: Første møde med RKKP i december, budget skal lægges
af Danske Regioner, bliver formentlig opstartet i 2022.

5.

Baltic Summer School of Epilepsy
Ansøgerne fra sidste år deltager I 2021. Grundet usikkerheden i 2021 gives ingen nye
legater.

6.

Dato til næste bestyrelsesmøde
16.03.2021 kl.16.00-17.00

8.

Evt.
-DES er blevet inviteret til at bidrage til næste DNS årsmøde i 19./20. Marts 2021.
Bestyrelsen beder Sandor Benicky (seizure detection), CB (status epilepticus) og Rikke
Møller (genetik) om repræsentere epilepsiområdet med seneste viden.
-Ny nNBV instruks omkring ”Osteoporose og epilepsi” sendes i høring til DES
bestyrelsen.

