Bestyrelsesmøde af Dansk Epilepsi Selskab
Tid:
Tilstede:
Afbud:

Mandag, den 14. september 2021 – online møde via teams
Noémi Becser Andersen (NA), Christina Høi-Hansen (CH), Jakob Christensen (JC), Christoph
Patrick Beier (CB), Elena Gardella (EG), Mads Ravnborg (MR), Lars Pinborg (LP).
Ingen

REFERAT
1. Økonomi
a. Intet nyt. Stabile medlemstal.
2. Lennart Grams Mindefond til Epileptologisk Forskning

a. Invitationen er sendt ud, deadline slutning i september.
3. Epilepsisatsningen – indsatspunkter
a. Nationale behandlingsvejledninger: Møde i Vejle var en succes og vejledningen er i
store træk på plads. Udfordringen er forsat, hvordan den holdes vedlige. Man
prøver at få lov til at bruge de resterende midler til opdateringen. Formentlig kan
man nå at få et nyt møde om et år. Enighed om at DES skal være tovholder,
diskussion omkring muligheder for at vedligeholde vejledning.
b. Rehabilitering: Er gået i gang i Jylland, Rigshospitalet og Region Sjælland.
c. Information til kommunerne: Der er planlagt workshop i efteråret. Kommunerne er
forsat tilbageholdende.
d. Transitionsforløb: Er gået i gang i Jylland og Hovedstaden. Der er nogle udfordringer
mhp. juraen, datahåndtering og behov for godkendelser.

4. Efterårsmøde 4-5 november 2021
a. NA giver opdatering: Omkring 70 deltager er tilmeldt, program er på plads. Udfordringer
med hotelværelser, efter deadline er der formentlig ingen mulighed for at skaffe
hotelværelser.
b. Der sendes reminder ud, men uden mulighed for at hjælpe med overnattningspladser.
c. 11 sponsorer, som giver 190.000 kr., kan er dog plads til alle.
d. Abstracts samles af Christina.
e. Noemi står ikke til genvalg, SKAL OPDATERES
5. Forårsmøde 10.-11. marts 2022
a. Emne: Kognition og ko-morbiditet
b. Ansvarligt: Jakob (Hotel), Lars, Elena og Christoph (sponsorer), program: alle
c. Mulige udenlandske foredragsholder skal findes
d. Sted drøftes i bestyrelsen, man beslutter at prøve Middelfart Cromwell i første omgang

6. Kvalitetssikringsdatabase
a. Vi skal have afstemt de nationale indikatorer med behandlingsvejledning. Jakob rykker for
et nyt møde. Der mangler forsat referat af mødet.
b. RKKP møde i november er planlagt.
7. Næste møde
a. Bestyrelsesmøde efter generalforsamling 4.-5. 11.2021

