Bestyrelsesmøde af Dansk Epilepsi Selskab
Tid:
Tilstede:
Afbud:

Mandag, den 29. juni 2021 – online møde via teams
Noémi Becser Andersen (NA), Jakob Christensen (JC), Christoph Patrick Beier (CB), Lars Pinborg
(LP), Elena Gardella (EG), Mads Ravnborg (MR).
Christina Høi-Hansen (CH).

REFERAT

1. Økonomi
a. Lidt fald i medlemsantallet pga. udmeldinger. Ingen planer om ændringer af kontingentet.
2. Lennart Grams Mindefond til Epileptologisk Forskning. (obligatorisk punkt) (Alle)

a. Sendes ud starten af august 21, deadline sidste weekend i september
3. Epilepsisatsningen – indsatspunkter
a. National behandlingsvejledninger er p.t. til gennemsyn og sproglig bearbejdning
b. Rehabilitering: Fire projekter fik tilkendt midler. Århus børne- og voksenafdeling,
Filadelfia, Rigshospital.
c. Information til kommunerne: arbejde er i gang, man har kontaktet kommunerne,
der skal udarbejdes en rapport.
d. Transitionsforløb: Afprøvningsforløb skal startes i alle regioner undtaget Region
Sjælland, som endnu ikke har vent tilbage.
4. Det endelige program for efterårsmøde 4-5 november 2021
a. Der afventes tilbagemelding fra enkelte sponsorer, ellers er sponsorater på plads.
b. LVS er søgt
c. Programmet er færdigt og alle
5. Forårsmøde 10-11 marts 2022
a. Emne: Kognition og ko-morbiditet
b. Ansvarligt: Jakob, Lars, Elena og Christoph
c. Mulige udenlandske foredragsholder skal findes
d. Sted drøftes i bestyrelsen, man beslutter at prøve Middelfart Cromwell i første omgang
6. Kvalitetssikringsdatabase
a. Der afventes forsat referat efter opstartsmøde. Skal for alvor gå i gang 2022, når pengene
er afsat til det. Der er planlagt møde i løbet af efteråret.
b. LP: Kirurgi kvalitetssikringsdatabase skal ikke integreres i den endelig
epilepsikvalitetssikringsdatabase fordi den er for detaljeret. Kirurgi skal dog være del af den
endelige database.
7. Udrednings og behandlingsvejledning – fagligt vedligehold – i DES regi

a. JC giver overblik over status især mhp. publicering på en hjemmeside, som er indtil videre
ikke planlagt.
b. Afstemmes med nNBV og patienthåndbogen
c. Skal og kan DES står for den løbende opdatering? Mulighederne drøftes i bestyrelsen, men
er samlet set positiv indstillet.
8. Evt.
a. Elena sender invitation til et videnskabeligt møde ud, så bestyrelsen kan tage stilling.
9. Næste møde
a. 14. september 2021, kl. 16.00, evt. med fremmøde
b. Bestyrelsesmøde efter generalforsamling 4.-5. 11.2021

