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REFERAT

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra Generalforsamling
a. Referat af generalforsamling og sidste bestyrelsesmøde er godkendt uden anmærkninger
2.

Økonomi:
a. Enighed i bestyrelsen at yderligt underskud bør undgås
b. Mhp. servicepakker fra lægeforening drøftes muligheden for at skifte pakke. Til dette formål
indhentes pris til lille pakke (CB), beslutning skal tages ved næste møde

3.

Efterårsmøde:
a. Program gennemgås.
• Oplæg ved Claus Simonsen om vaskulitter drøftes, et alternativ kunne være et oplæg om
NORSE syndrome. JC og CB skal undersøge muligheden for at ændre programmet
• Ellers godkendes program af bestyrelsen
• NA er fortrøstningsfuld at det lykkes at få en del sponsorater
• Der besluttes at møde holdes i Charlottehaven
• Lars booker Charlottehaven på vegne af DES, vi planlægger med 70 personer
• Noemi snakker med sponsorerne
• Deltagergebyr uændret i forhold til 2018
• Lars undersøger prisen for middag, beslutning om middag tilbydes skal tages afhængig af
prisen via mail

4.

Forårsmøde 2020
a. Arbejdstitlen af mødet skal være ”Epilepsy and evidence”
b. Mødet skal afhandler følgende emner: evidence of medical epilepsy treatment, mødet skal holdes
tæt på epilepsisatsning (retningslinjer, transitionsklinikker)
c. Møde skal gerne holdes sammen med fokusgruppen af epilepsysygeplejerskerne
d. Styregruppen: Noemi B. Andersen (tovholder) og bestyrelsen
e. Skal holdes som to-dagsmøde (torsdag og fredag)
f. Dato: 12./13. marts 2020

5.

Epilepsisatsningen – indsatspunkter
a. MR oplyser at og godkendte projekter skal gennemføres I samarbejde med DES, regioner og
kommuner, konkret først og fremmest når der skal der lægges planer om transitionsklinikker. Videns
spredning skal ske i sammenarbejde med kommunen
b. MR orienterer bestyrelsen om at det er hertil ukendt, hvordan fordeling a midler for går, det styres
som udgangspunkt af sundhedsministeriet, pengene forvaltes af Epilepsihospitalet
c. Der drøftes muligheden for at inddrage DES i implementering af epilepsisatsningen
d. Jakob kommer med et udspil, Mads opdaterer bestyrelsen, når der kommer nyt

6.

Oversættelse af ILAEs epilepsi- og anfaldsklassifikation

a.
b.
c.
d.

Ioannis har lavet et fint oplag, i øjeblikket er der tale om en ordret oversættelse
Enighed om at der behov for en nemt forstålig og kort oversigt over de centrale begreber, hvis den
skal publiceres i ugeskriftet, skal den kortes med 2/3.
Tabeller skal derudover oploades til DES hjemmeside samt evt. link fra ILAEs hjemmeside
LR står for det formelle del, sender version til hele bestyrelsen

7.

Kvalitetsdatabasen RKKP
a. Udkastet drøftes, hele bestyrelsen skal være med på ansøgningen
b. Det godkendes at sende ansøgningen afsted inden 15/6-19

8.

Folkemødet på Bornholm
a. LP og CB skal deltage

9.

Samarbejde med Epilepsiforeningen – datoer og emner
a. Der planlægges et møde med Epilepsiforenigen i Odense cirka i uge 34
b. Her skal der drøftes epilepsiindsatsen

10. Inklusion og tilknytning af yngre medlemmer til bestyrelsen
a. Forslag om at invitere YES medlemmer støttes
b. YES medlem skal inviteres til at deltage i møderne som observatør
11. Bestyrelsesmøder i efteråret – datoer
a. Uge 34, konkret dato skal findes med doodle
b. Bestyrelsesmøde den 31.10.19 aften med middag, efterårsmøde dagen efter
12. evt.

a.
b.

Anmodning om deltagelse i European Reference Networks (Epicare) blev sendt til Sundhedsstyrelsen
af Århus og Riget/Dianalund
EG, LP og JC deltager i IEC i Thailand.

Christoph Beier
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