Protokoll från telefonstyrelsemöte för Svenska Epilepsisällskapet 20140326

§1

Val av protokolljusterare
Kristina Källén valdes

§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
Skattmästaren redovisar aktuell balans. 50000 kr i sponsorbidrag från

hjärnfonden har inkommit för att stötta utförandet av en film med
patientberättelser och epilepsiinformation, som bla kan användas till ECE.
Angående fortsatt sponsring från läkemedelsindustrin är läget oklart på
grund av nya regler som gäller från 2014 som reglerar avtal mellan
sjukvården och industrin. Roland tar fram ett underlag för diskussion, till
Arlandamötet.
§5

ILAE och nordiskt samarbete
Nya medlemslistor har skickats till ILAE med anledning av ökat antal
medlemsansökningar i samband med ECE.
De nordiska chapers har ställt sig positiva till vår inbjudan om ett lunchsamarbetsmöte 1/7 12.30, i samband med ECE. Det beslutas att föreslå två
diskussionsämnen om aktuella guidelines och kontakt med allmänhet och
media för att sprida kunskap om epilepsi.

§6

ECE
Eva informerar om välkomstceremonin, där diskussion pågår om
underhållningen. Det beslutas att SES vid behov kan gå in och bidra
ekonomiskt. SES´ nominering av Kristina Malmgren till Epilepsy
Education Award bifölls ej. SES har nominerat professor Sigfrid Blom till
Lifetime Achievement Award, som kommer att delas ut under
invigningsceremoni, med följande motivering: Professor Sigfrid Blom is
presented with a Lifetime Achievement Award by the Swedish Epilepsy
Society in recognition of his outstanding work with the Swedish
Epilepsy Surgery Program and his indefatigable effort of keeping
the National Quality Registry of Epilepsy Surgery updated.

Professor Blom is also one of the founders of the Swedish Epilepsy
Society.

Övriga kostnader för SES i samband med ECE innefattar kostnader för
arbetet med epilepsifilmen, lunchen för de nordiska chapters samt lipuskursen. Maria redogör för arbetet med Lipuskursen. Marita har ordnat
lokal för patientseminarium på måndagskvällen, kostnad för denna är
ännu ej klar. Närvarokontrollen under kongressen kommer att skötas av
styrelsen. Kristina Malmgren har varit i kontakt med Reetta Kälviäinen
som gett oss en checklista som stöd för vår planering av mediakontakter.
Det beslutas att Eva stämmer av med kongressens organisationskommittee
och förbereder ett arbetsunderlag som styrelsen diskuterar på extra
telefonstyrelsemöte 16 april 16-17.00.

§7

Epilepsiförbundet
Det beslutas att ta kontakt med förbundet angående deras medverkan i
samband med ECE

§8

§9

Planer för 2014-2015
-

Höstmöte/Årsmöte: Tove redogör för preliminärt program till
höstkursen 6-7 november 2014 i Göteborg, som kommer att handla om
”Epilepsy, seizures and inflammation”. Kostnadskalkyl kommer att
presenteras vid Arlandamötet.

-

Workshops: En workshop i form av ett arbetsmöte om beslutstöd för
handläggning av epilepsi hos barn och ungdomar är planerat till 22/9.
En workshop med lansering av epilepsiregistret planeras till hösten
2014. Marita planerar tillsammans med Anders Hedström en workshop
om MEG tidigast hösten 2014

-

Riktlinjer: Arbete med riktlinjer och beslutsstöd för handläggning av
barn och ungdomar med epilepsi fortgår och en workshop i form av ett
arbetsmöte är planerat till 22/9 enligt ovan.

-

Epilepsiregister: Arbetsgruppen för utarbetande av ett epilepsiregister
planerar en demonstrations och träningsstation i samband med ECE.
Det planeras att flyers med information om detta kommer att delas ut
vid ECE.

Resestipendier
Inga ansökningar har inkommit.

§ 10

Skrivelser

Det beslutas att Kristina arbetar på en skrivelse från SES om vikten av att
utarbeta nationella riktlinjer för handläggning av epilepsi.

§ 11

Rapporter
Ulla rapporterar från arbetsmöte om samarbete mellan neurologföreningen
om en utbildningsvecka i neurologi. Tanken är att delföreningarna
engageras och ansvarar för vidareutbildning inom sitt område i samband
med denna vecka. Finansiering diskuterades. Ulla är SES kontaktperson

§ 12

Kommande styrelsemöten:
Telefonstyrelsemöte 16 april 16-17.00. Arlandamöte onsdag 21 maj. Det
beslutas att Torbjörn Tomson och Kristina Malmgren inbjuds till
Arlandamötet.

§ 13

Nya medlemmar
Det beslutas att Jesper Reinoldsson, läkarstudent vid Skånes
Universitetssjukhus, Margareta Albåge, ALB, Stockholm, Antoinetta
Riekhoff, Barnkliniken, KSS, Skövde, Cecilia Verdinelli, läkarstudent vid
Göteborgs universitet, Lena Carlisle, överläkare, specialist barnneurologi
och barnpsykiatri, Barn och ungdomsspecialistcentrum, Angereds
Närsjukhus, Stavroula Anastasopoulou, ST-läkare neuropediatrik ALB,
Ivett Körhegyi, specialistläkare, barnneurolog, DSBUS, Göteborg, Annika
Alexandersson, ssk DSBUS, inväljs som ständiga medlemmar.

§ 14

Övriga frågor
Inga övriga frågor

Justeras: Kristina Källén

Sekreterare: Tove Hallböök

