Protokoll fört vid styrelsemöte i samband med höstkursen för Svenska Epilepsisällskapet 20131107. kl 09.00-12.00
Anmält förhinder: Roland Flink

§1

Val av protokolljusterare
Helena Gauffin

§2

Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes

§3

Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning
Mötet förklarades behörigen utlyst och dagordningen fastställdes.

§4

Rapport från skattmästaren
Balansräkning inför årsmötet har delgivits styrelsen via mail från skattmästaren

§5

ILAE och nordiskt samarbete
Förslag till svenska kandidater till European Epileptology Award diskuteterades
och det beslutades att nominera professor Kristina Malmgren. Helena ordnar
inbjudan till lunchmöte, med övriga nordiska chapters, om nätverksbildning och
lobbyverksamhet i Skandinavien i samband med ECE.

§6

ECE
Arbetet med videopresentation av patientberättelser och epilepsiinformation
fortskrider. Eva behöver fler patienter eller föräldrar som önskar delta.
Det beslutades om avstämningsmöte 131127 16.15-17.00. Postrar om ECE kommer
att delas ut på höstmötet. Utformande av deltagande i ECE som kurs för

blivande barnneurologer, vuxen-neurologer och neurofysiologer vid namn:
Svenska epilepsisällskapets kurs för ST-läkare, European Congress of
Epileptology, Stockholm 2014 diskuterades. Kriterier för godkänd kurs
samt intyg till Socialstyrelsen kommer utformas av en kursledning
bestående av Maria Dahlin, Kristina Källén och Marita Englund från
styrelsen. Respektive specialistföreningar och studierektorer kommer att
informeras och information och ansökan till kursen kommer att
annonceras via hemsidan.
§7

Epilepsiförbundet
Eva har erbjudit förbundet våra tjänster avseende internationella
epilepsidagen 10 februari 2014. Det beslutades att var och en
uppmärksammar dagen på respektive universitetssjukhus.

§8

Planer för 2013-2014
-

Höstmöte/Årsmöte: Maria, Marita och Ulla informerar om att allt är
klart inför höstmötet. De tog upp svårigheten att begränsa antalet

representanter från industrin. Epilepsi-sjukssköterskornas workshop
avseende informationsmaterial om epilepsi hölls igår 6 november 2013.

-

Workshops: Det planeras en workshop kring uppstart av
epilepsiregistret.

-

Riktlinjer: Möte om handläggningsstöd för barn med epilepsi planeras den 29
november 2013

§9

Resestipendier
Inga stipendieansökningar har inkommit

§ 10

Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit

§ 11

Rapporter
Inga rapporter har inkommit

§ 12

Kommande styrelsemöten
Det beslutades om telefonstyrelsemöten under våren tisdagen 28/1 och onsdagen
26/3 16-17.00 samt Arlandamöte onsdagen 21/5 klockan 9.30-16.00

§ 13

Nya medlemmar
Sarah Wall ST neurofysiolog KS (sarah.wall@karolinska.se) invaldes som medlem

§ 14

Övriga frågor
Förfrågan om ökat samarbete med neurologiföreningarna på vuxensidan med
bland annat gemensam portal och neurologiutbildningsvecka, dit vårt årsmöte
isåfall skulle flyttas, diskuterades. Inget beslut togs. Eva anmäler representant
från SES till nästa arbetsmöte.
Vidare framförde Tove önskemål från medlemmar om att ytterligare synliggöra
SES arbete och aktiviteter i form av medlemsbrev via mail med blänkare om
aktiviteter, nyheter från ILAE och påminnelser om att gå in på hemsidan. Det
beslutades om att ta upp och diskutera detta på årsmötet.
Lobbyverksamhet för epilepsi via SES diskuterades och det beslutades att Ulla tar
upp detta med Torbjörn T.
Med anledning av individuella brev till SES från patienter har en standardiserad
information på hemsidan utarbetats om att SES hänvisar till enskild PAL i
ärendet.

Sekreterare

Justeras

Tove Hallböök
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