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Einar Heminghyt, Morten Lossius, Nina Benan 
Ikke til stede: Eylert Brodtkorb, Line Sveberg Røste 
 
1. Innkalling (Morten) 
Ingen kommentarer til innkallingen 
 
2. Referat fra forrige møte  
Godkjent 
 
3. NES møte 2012  
Foreløpig program ligger på hjemmesiden. Torleiv kontakter Remo Gerdts vedrøerende 
praktiske forhold, påmelding og økonomi. Vi avventer tilbakemelding fra Tønsberg med 
deres påmeldingsinformasjon før endelig invitasjon legges ut.  
 
Kveldssymposiet 31.august: Billeddiagnostiske muligheter; A critical view/ nytten av MEG, 
Spect, PET, fMRI, MR. Torleiv besøker Dansk epilepsiselskap 10.mars 2012, henter 
inspirasjon og foreslår foredragsholder. 
 
4. Valg av nye styremedlemmer  
Einar Heminghyt og Inger Sandvig har nå sittet i seks år, og to nye må velges inn. Einar og 
Inger takkes av under styremøte i Tønsberg 30.auguast.Valgkomiteen får informasjon. Alle 
andre unntatt Elin Romsdal, Torleiv Svendsen og Nina Benan er på valg. Alle øvrige som er 
på valg ønsker en ny periode. 
 
5. NES møte 2013 og  Nevrodagene 2013 
Både Bergen og Lillehammer foreslås, sent på sommeren og helst helgen etter Birkebeineren. 
Ideer om tema: Genetikk, kirurgi ( evt DBS), posttraumatisk epilepsi med post stroke, post 
infeksjon osv. Evt en hel dag om symptomatisk epilepsi og en halv dag på kirurgi som 
behandling. Det er viktig at vi husker barna, ikke bare voksenperspektiv. 
 
Nevrodagene 2013: Forslag genetikk, akutte anfall- hva betyr det? PNES foreslås også. 
 
 
6. Hjemmesiden / Informasjonsarbeid 

 Førerkortlenken trenger å fornyes. 
 Alle må huske å sende inn foredrag fra NES møtene.  
 Legge ut ” Nevronelle”- en elektronisk legehåndbok. 
 Line spørres om hun kan gjøre noe i forhold til ” Kvinner og epilepsi”, da den fra 

legeforeningen ikke kommer opp. 
 Link til Nevrospsykologisk forening på nettsiden 
 Mål: Alle sender noe til Kristin Alfstad innen et par uker. 
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7. Økonomi  
Hovedkonto er i pluss med kr 16000. 
Siste årsmøte var betydelig rimeligere enn året før. Forskningskonto sto urørt i fjor pga 
manglende søknader og utbetalinger i 2011. Husk å minne folk om søknadsfrist 1. september. 
 
272 medlemmer er registrert i NES. Over halvparten har ikke betalt (145 medlemmer). 
Kasserer sender purring om innbetaling. Vi har to æresmedlemmer som ikke skal betale. Det 
spørres om vi også skal ha et internasjonalt æresmedlem. Ingen avgjørelse er tatt. 
 
Skal overskudd fra årsmøte settes på forskningskonto? (sak meldt forrige møte) Saken tas opp 
igjen neste møte. 
 
8. Saker fra leder 

Nytt fra ILAE: 
 I London pågår et prosjekt om kjendiser og mennesker med epilepsi. Fra Norge 

stilte en jente opp og ble avbildet sammen med Ole Gunnar Solskjær. 
 Møter i Norden: formann eller AU bør dra på møtene. Viktig at vi er representert, 

og 1-3 kan dra. I år drar Torleiv Svendsen til årsmøtet i København. Spesielle 
interesseområder vil prioriteres. 

 Oliver Henning har meldt inn Svein Johannesen til ILAE award i år. 
 Vi er spurt om vi kan stille med et Quiz lag med max fire personer om epilepsi 

London i år. Formann og sekretær meldte tilbake at Norge stiller, og satser på at 
det blir konkurranse om deltagelse. 

 
9. Møteplan 
Neste styremøte blir torsdag 30.8.12 kl. 14.00 i Tønsberg 
 
  
10.Eventuelt 

 Nevrodagene er godt i gang og arrangør har fått gode tilbakemeldinger. 
 Epilepsiutredningen skal ferdigstilles i løpet av våren. Det er et ønske om at det blir 

orientert om endelig resultat, evt at dette tas opp på  NES møte i Tønsberg. 
 
 
 
 


