Dagordning styrelsemöte för Svenska Epilepsisällskapet 20141106
kl 09.00-12.00
§1

Val av protokolljusterare
Marita Englund 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 inför årsmötet. Ekonomin är god
och det beslutas att styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på
årsmötet i morgon. Kostnaden för ECE redovisades och inkluderar
kostnader för epilepsifilm och kurs för ST-läkare. Angående fortsatt
sponsring från läkemedelsindustrin kommer denna troligtvis att fortsätta
men de nya reglerna kommer att innebära tydlig redovisning. Strategier för
hur SES fortsatt ska förhålla sig till industrin utifrån våra stadgar
diskuterades med anledning av vårt deltagande i neurologiveckan och det
avtal som upprättats efter förhandlingar mellan neurologiföreningen och
industrin. Det beslutades att diskutera denna överenskommelse med en
jurist. Eva, Ulla och Roland arbetar med detta. Ev stadgeändring får i
förekommande fall förberedas till årsmötet 2015.

§5

ILAE och nordiskt samarbete
Förfrågan från Peter Wolff om SES kan tänka sig värdskapet för BSSSE
kursen i framtiden. Kursen ersätter inte en SK-kurs utan är ett
komplement. Det beslutas att Eva återkommer med denna fråga efter att
ha inhämtat mer information avseende vår insats. Styrelsens intensiva
arbete med ECE läggs nu till handlingarna och det beslutas att Merab
efterforskar utvärdering av kongressen.

§6

Epilepsiförbundet
Fråga har inkommit från epilepsiförbundet om epilepsifilmen kan läggas
på deras hemsida. Den finns redan ute på Universitetens undervisningsplattformar, hjärnfondens och SES hemsidor. Det beslutas att Eva
returnerar frågan om möjlighet till öppen åtkomst på nätet till ansvarig
utgivare. Fråga från förbundet har inkommit om styrelsen kan lobba för
att svenska EU-delegater är med och röstar fram en europeisk epilepsidag
vid nästa EU-möte. Det beslutas att tiden är alltför kort för att detta ska
vara meningsfullt. Eva svarar Susanne Lundh. Ulla har frågat förbundet

om patientrepresentant till epilepsiregistret, men inte fått något svar. Det
beslutas att Ulla föreslår ett namn.
.
§7

Planer för 2015-2016
Det beslutas att styrelsen framöver kommer att skicka regelbunden
information via e-post till medlemmarna. Detta kommer att ersätta det
årliga brevutskicket från SES. Vidare beslutas att knyta en Webkonsulttjänst till SES för hjälp med lay-out och uppdatering av hemsidan och
dokument som arbetas fram av SES tex utrednings- och behandlingsstöd
vid epilepsi. Roland efterforskar detta.
Kristina rapporterar att Lund, med Olof Rask och Maria Strandberg som
kursansvariga, är värd för nästa SK-kurs i epilepsi som är planerad till 1418/9 och finns utlagd på Socialstyrelsens hemsida.
- Höstmöte/Årsmöte 2014
Tove rapporterar att över 120 personer har anmält sig till höstkursen och
att man inte kunnat erbjuda alla plats. Årsmöte kommer att hållas fredag
7/11 10.30-11.30.
- Höstmöte 2015Detta kommer att hållas i Uppsala och kommer att handla om Biomarkers
in Epilepsy. Ulla tar kontakt med Lars Forsgren om möjligheten för Umeå
att hålla i höstmötet 2016. Förslag på ämne diskuteras och styrelsen
föreslår New Concepts of Epidemiology, Seizure- and EpilepsyClassification. 2017 är det Linköpings tur och ett förslag på ämne som
diskuterades var SUDEP.
- Workshops
Maria föreslår en workshop om genetik vid epileptisk encefalopati under
hösten 2015. Tidigare föreslagen workshop om TSC skjuts på framtiden då
detta kommer att vara huvudtema för barnneurologföreningens årsmöte i
januari 2015. Kristina föreslår en workshop om förväntade kognitiva
deficit vid epilepsi under våren 2015. Marita föreslår att tidigare
diskuterad workshop om MEG skjuts upp till hösten 2015.
- Riktlinjer
Det beslutas att SES kan bidra med tekniskt stöd för lay-out och
webbanpassning till barnepileptologernas arbete med handläggningsstöd
för diagnos och behandling av nydebuterad epilepsi. Uppdatering av
vuxensidans handläggningsstöd kommer att ske under 2015.

§8

Epilepsiregister
Ulla informerar att Svenska Neuroregister söker pengar till sjuksköterskor
för arbetet med att lägga in basdata i registret. Det beslutas att Ulla tar upp
frågan om samordning med barnsidan.

§9

Resestipendier
Inga inkomna

§ 10

Skrivelser
Fråga från Läkemedelsverket om SES kan medverka i en diskussion om att
omvärdera bedömningen att epilepsiläkemedel innehållande levetiracetam,
topiramat och lamotrigin inte är utbytbara. Detta med anledning av en
fråga från Motala neurologmottagning. Ärendet diskuteras endast kort då
detta inte är en fråga för SES; det tidigare beslutet är taget i en
expertgrupp kopplad till LMV, och därmed hänvisas till denna.

§ 11

Rapporter
Inga inkomna

§ 12

Kommande styrelsemöten
Dessa beslutas av nya styrelsen efter årsmötet.

§ 13

Nya medlemmar
Det beslutas att Mostafa Fatheel, ST-läkare i neurologi NÄL; Monica
Andersson, ssk neurologimott, Halmstad lasarett; Magnus Lundkvist, STläkare i neurologi, Huddinge; Hanna Åberg, specialistläkare i neurologi,
NÄL, Trollhättan; Ariadni Zampeli, specialistläkare i neurologi, Lund;
Evelina Kask Ogenblad, ST-läkare i neurologi, Blekingesjukhuset,
Karlskrona inväljes som medlemmar.

§ 14

Övriga frågor
Ulla redogör för upplägget av SES bidrag till Neurologföreningens
kursvecka med temat ¨Epilepsikirurgi för vem¨ . Formerna diskuteras och
Ulla fortsätter att hålla i planeringen för detta.
Marita informerar om MEG-kursen som innehöll både hands-on och
forskning. Hon rapporterar vidare att man redan nu kan skicka patienter
för MEG i Stockholm.
Kristina Källén avtackas efter 13 års styrelsearbete, men kommer att finnas
kvar i valberedningen.

Sekreterare
Tove Hallböök

