Styrelsemöte Svenska Epilepsisällskapet
Telefonmöte 6 december 2018, kl. 16-17
Närvarande: Åsa Amandusson, Rikard Sjöberg, Ulla Lindbom, Merab Kokaia, Marita Englund, Erik
Stenund, Helena Gauffin, Helene Sundelin
Frånvarande: Roland Flink, Johan Zelano
§1

Merab Kokaia valdes av protokolljusterare.

§2

Inga synpunkter på föregående protokoll inkom.

§3

Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes.

§4

Rapport från skattmästaren föredras. Beslut fattas om att styrelsemedlemmar inte behöver
betala kursavgift till höstkursen. Föreläsare på höstkursen behöver inte heller betala
kursavgift på höstkursen.

§5

ILAE och nordiskt samarbete. En survey har kommit från ILAE. Ulla fyller i tillsammans
med Helene.

§6

Inget nytt från epilepsiförbundet.

§7

Planer för 2018-2019
o Höstmöte/Årsmöte 2019: Stockholm 14-15/11 – Tema: Läkemedelsbehandling
o Höstmöte/Årsmöte 2020: Göteborg
o Workshops – planerade och föreslagna:
 2019: Överföring barn-vuxen: 5 april Linköping – Erik Stenund
 2019: Super-refraktärt SE (fransk superspecialist) – vecka 36
 VT 2019: Klinisk epilepsiforskning – ett konsortium/nätverk – Johan Zelano?
 2019: Workshop ketogen kost – Lund?

§8

Svenska neurologföreningen – neurologiveckan 2019

§9

Inga ansökningar om resestipendier har inkommit.

§ 10

Inga skrivelser har inkommit.

§ 11

Inga rapporter har inkommit.

§ 12

Nationella riktlinjer ska publiceras 11 februari 2019.

§ 13

SES hemsida: Marita är i kontakt med Bruno angående planerade uppdateringar. Helenes
text om GDPR antas och kommer att publiceras på hemsidan. Helene och Marita
konfererar kring detta. Texten skickas ut till SES medlemmar av Maria.

§ 14

Övriga frågor
- Förfrågan från NPO för nervsystemets sjukdomar angående förslag på
diagnoser/tillstånd aktuella för nivåstrukturering har kommit. Efter diskussion fattas
beslut att styrelsen inte lämnar inga specifika förslag, men påtalar att epilepsivården
som helhet behöver lyftas. Ulla och Marita går på mötet och återkopplar till styrelsen.

-

-

§ 15

Rikards text angående sällskapets hållning till läkemedelsindustrin antas med
justeringar från Johan och Ulla. Texten ersätter tidigare text om sponsorer på
hemsidan.
Åsa uppdaterar kontaktlista till potentiella sponsorer och skisserar på föreslaget brev
till sponsorer.
Rikard och Ulla har kontakta Bertil Rydenhag angående ILAEs kännedom och
inställning till VNS-försäljning i Europa. Bertil Rydenhag ska undersöka saken och
återkomma med mer information.

Kommande möten:
 Torsdagen 14/2, tel. 16-17
 Onsdagen 24/4, tel. 16-17
 Måndagen 3/6, Arlanda, prel. 9.30-15.30

Sekreterare

Protokolljusterare

Ordförande

Maria Strandberg

Merab Kokaia

Ulla Lindbom

