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§1

Helena Gauffin valdes till protokolljusterare

§2

Inga synpunkter på föregående protokoll framfördes

§3

Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes

§4

Rapport från skattmästaren lämnades. Utskick över sällskapets aktuella finanser
var tidigare utskickat till styrelsen.

§5

ILAE och nordiskt samarbete
Ulla svarar på senaste mailet om forskningsprioritering efter att
styrelsemedlemmar har inkommit med synpunkter. Förfrågan om att rösta fram
ILAEs president har också kommit och ska tas upp vid nästa möte.
Frågan om vem som ska svara på ILAEs förfrågningar ska tas upp även på
Arlandamötet.

§6

Epilepsiförbundet.
SES firade epilepsidagen den 8/2 genom att tillsammans med representanter för
Epilepsiförbundet med release av "Epilepsiboken". Två program sändes i SR P1
om epilepsikirurgi samt om graviditet och epilepsi.
Styrelsen diskuterade att bilda en arbetsgrupp tillsammans med
Epilepsiförbundet inför epilepsidagen 2017.

§7

Planer för 2016-2017
-

Höstmöte/Årsmöte 2016 planeras i Umeå.
Workshops
o 29 april 2016 Lund: Merab Kokaias workshop om genterapi vid
epilepsi presenteras och accepteras av styrelsen (budget och
program). Ulla Lindbom annonserar via nyhetsbrev. Höstkursen
annonseras även på SES hemsida.
o Oktober 2016 Göteborg, planeras av Bertil Rydenhag.
o Förfrågan om/förslag workshop om kognitiv påverkan hos barn med
epilepsi bifalles preliminärt.
o Johan Zelano ska lyfta förslaget om forskningskonsortium på
höstkursen i Umeå.
- Riktlinjer
Svensk Neuropediatrisk förenings handläggningsstöd är klart och kommer att
publiceras på SES hemsida.
§8

Epilepsiregister: Maria Strandberg ersätter Kristina Källén i styrgruppen. I
övrigt inget nytt.

§9

Inget nytt kring Svenska neurologföreningen.

§ 10

Resestipendier
- Ansökan från Sofia Ljunggren bifalles.

§ 11

Skrivelser
- Johan Zelanos skrivelse "Om den nya epilepsidefinitionen" kommer att
diskuteras på styrelsens till nästa möte.

§ 12

Inga nya rapporter.

§ 13

Nationella riktlinjer
- Förfrågan om att ta fram nationella riktlinjer kring behandling av status
epileptikus har lyfts av ANS i samband med deras årsmöte. Ulla svarar ANS
att SES avvaktar ESETT studien om SE ej ingår i nationella riktlinjer.
- Det blir nationella riktlinjer, men hur och när är oklart.

§ 14

Nya medlemmar
- En muntlig ansökan från Nonpumelo Lekokotla, ST-läkare i neurofysiologi i
Lund, antas som medlem.

§ 15

Övriga frågor
E-pilepsy har kommit med förfrågan om kontaktuppgifter till alla ep-kir-center
i Sverige. Ulla talar med Kristina Malmgren om förfrågans natur: att förmedla
uppgifter till varje center eller om varje center?
- Förfrågan om värdskap för 34th Int Epilepsy Congress 2021 avböjes.
-
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