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Referat fra styremøte i NES 

Ingeniørenes Hus, 25.11.09 
 

Til stede: Morten Lossius, Torleiv Svendsen, Nina Benan, Dag Aurlien, Elin Nielsen,  

Geir Bråthen, Einar Heminghyt, Line Sveberg Røste, Rasmus Lossius 

Kirsti Jæger Dahlen 

Anette Ramm- Pettersen 

 

Forfall: Atle Lillebø, Inger Sandvig,  

 

Referent: Dag Aurlien 

 

(1) Referat fra styremøtene 03.09.09 og 05.09.09 

 

Referatene fra ble godkjent uten innvendinger. 

 

(2) Rapport NES Epilepsisykepleier på poliklinikken 

 

Dette er en faglig godt forankret rapport. Funksjonsbeskrivelsen for epilepsisykepleier er 

imidlertid for lite utfyllende beskrevet. For eksempel bør det beskrives hva det innebærer å ha 

en koordinerende funksjon i forhold til kommunale tjenester. 

I konklusjonen heter det at ”Norsk Epilepsiselskap oppfordrer til opprettelse av en nasjonal 

gruppe epilepsisykepleiere som arbeider videre med dette” . Dette bør det gjøres nærmere 

rede for. 

Det er videre ønskelig at det i konklusjonen kommer inn et forslag til finansieringsordning, 

for eksempel takster for konsultasjoner hos epilepsisykepleier. 

 

Styret konkluderte med at konklusjonene i rapporten bør spisses noe mer for at rapporten skal 

gi konkret nytteverdi i de enkelte helseforetak. Spesielt gjelder dette funksjonsbeskrivelsen til 

epilepsisykepleier.  

 

Geir Bråthen, Kirsti Jæger Dahlen og Einar Heminghyt får ansvar for å konkretisere 

funksjonene og spisse konklusjonene i rapporten.  

Den reviderte rapporten sendes ut på e-post til styret for godkjenning med tidsfrist for 

tilbakemelding. 

 

(3) NES-møtet 2010 

 

a. Tid og sted 

 

Oscarsborg, 26. - 28. august 2010. 

 

Erik Taubøll, Anette Ramm-Pettersen og Kari Mette Lillestølen var på befaring 24.11.09. 
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Det går båt over sundet til Oscarsborg en gang i timen frem til kl. 01.00. 

Overnatting: Kun 75 rom (85 fra torsdag til fredag) er tilgjengelig på øya. Rett over sundet i 

Drøbak finnes i tillegg Hotell Renskau som har 28 rom. 

Oscarsborg er nå reservert. Det må oppfordres til at flest mulig bruker dobbeltrom. Prisen blir 

trolig opp mot 3500 kr. Lokal arrangør bør undersøke om det finnes andre hotell i Drøbak 

som kan huse møtedeltagere.  

 

b. Kveldssymposium 

 

UCB Pharma er sponsor. Tema blir status epilepticus. 

 

c. Faglig program 

 

 

Hovedtema blir Bivirkninger av antiepileptika 

 

(1)Innledningsforedrag: Oversikt over bivirkninger. Ansvarlig: Morten Lossius. 

 

(2)Idiosynkratiske bivirkninger. Ansvarlig: Geir Bråthen. 

 

(3)Svangerskap. Ansvarlig: Rasmus Lossius (Vil utfordre Karl Otto Nakken). 

 

(4)Nevropsykiatriske aspekter. Ansvarlig: Einar Heminghyt. 

 

(5)Bivirkninger ved psykisk utviklingshemning og epilepsi.  

Ansvarlige: Elin Nilsen og Nina Benan. 

 

(6)Kardielle bivirkninger. Ansvarlig: Dag Aurlien. 

 

(7)Nevrofysiologi: Bivirkninger av VNS, medikamentrelaterte forstyrrelser i EEG. Evt. også 

forced normalisation. Ansvarlig: Torleiv Svendsen. 

 

Parallellesjoner 

 

Parallellsesjon 1: Farmakogenetikk. Ansvarlig:Line Sveberg Røste. 

 

Parallellsesjon 2: Smågruppesykdommer. Ansvarlige: Elin Nilsen og Nina Benan. 

 

 

AU får i oppdrag å se på temaene i forhold til tid. 

 

Gjesteforelesning 

 

Kollega fra Nevrologen på Salgrenska (navnet kommer etter hvert):  

”Valproatindusert encephalopati”. Ansvarlig: Morten Lossus. 

 

 

Fagpolitisk time 

- 15  min. om arbeidet med Epilepsiregisteret. 

- 15 min. om samhandling mellom NES og NEF og NEFs forskningsfond. 
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(4) Regnskap NES-møtet 2010 

 

Ikke ferdig fra Råd og regnskap. Det ligger an til 15.000 kr. i underskudd. 

 

(5) Kursavgiften for NES møte, er den for lav? 

 

Avventer til regnskapet for 2009-møtet før styret tar stilling – tas opp på neste styremøte. 

 

 

(6) Reiseutgifter til NES-møte for styret og foredragsholdere som er NES-medlemmer 

 

Utsettes til neste styremøte. 

 

 

(7) BSSSE 2010 

 

Svein Johannessen er ”vår mann” i den sentrale komiteen for møtet som arrangeres på 

Granvollen hotell på Hadeland 6. – 11. juni 2010.  Programmet er satt opp. 40 deltakere. 

 

Det er kommet en henvendelse fra organisasjonskomiteen om 2-3 bursaries fra NES a  

900 Euro + kr. 5300 i busstransport + utgifter til kursmateriell. 

 

NES har i dag ca. 300.000 på konti utenom forskningskontoen. 

 

Styret vedtok å bevilge 2 bursaries a 900 Euro, hvor av 1 fortrinnsvis til en deltaker fra Øst-

Europa. 

 

(8) Innstilling fra NESs forskningsfond 

 

Det var i år to søkere, begge fikk stipend etter avgjørelse i NES AU: 

 

Sigrid Svalheim fikk 30.000 kr til prosjektet :”Immunologiske parametre hos 

epilepsipasienter behandlet med lamotrigin, levetiracetam eller karbamazepin i monoterapi”, 

mens Caroline Lund fikk  50.000 kr. til prosjektet ”Psykisk helse hos personer med 

anfallslidelser".  

 

(9)Hvordan skaffe nye midler til NESs forskningsfond?  

 

Det fremmes som en sak for neste årsmøte hvorvidt vi skal sette ned den årlige utbetalingen 

fra forskningsfondet. 

 

Styret vedtok, fra og med 01.01.2011, å avslutte praksisen med å utbetale 10.000 kr til NES-

medlemmer som har tatt doktorgrad. 

 

Det kan eventuelt bli aktuelt å arrangere et symposium i tilslutning til et senere NES-møte. 

 

(10)Planer for våren 2010, halvdagsseminar? 

 

Styremøtet i april 2010 legges til Epilepsisenteret - SSE torsdag 18. mars. kl. 14.00 - 18.00.  

Etterfølgende middag på restaurant i Sandvika.  
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(11)Møter i det nye styret 

 

Se over. 

 

(12) Ny kasserer 

 

Torleiv Svendsen tok på seg oppgaven som kasserer f.o.m. 01.01.10. 

Rasmus Lossius avslutter regnskapet for 2009. 

 

(13)Epilepsiregisterrapporten – høringsuttalelse fra NES 
 

Rapporten ligger på www.epilepsi.no --> organisasjon---> epilepsiregisterutvalget 

NEF har bedt om høringsuttalelse innen 19. desember. Rasmus Lossius er ”egen 

høringsinstans” (Epilepsisenteret-SSE).  

 

Styret var noe betenkt i forhold til det merarbeid et epilepsiregister vil medføre for allerede 

overarbeidede leger. En måtte evt. hatt øremerkede midler i hver enkelt avdeling.  

Det beste etter epilepsiregisterutvalgets mening var et lovpålagt register, men dette er lite 

realistisk. Dette ville være eneste mulighet for å få kvalitativt gode nok data til forskning.  

 

Styret vil i hovedsak slutte seg konklusjonene i rapporten. Rasmus Lossius vil utforme en 

høringsuttalelse som godkjennes (og evt. endres) av AU før oversending til NEF. 

 

(14)Eventuelt 

 

Det ble vedtatt å flytte styremøtene til slutten av arbeidsdagen. 

http://www.epilepsi.no/

