
 
 

Referat fra styremøte 11.01.2019 
Sted: Spesialsykehuset for epilepsi, Yngve Løynings auditorium. 
Tilstede: Erik Sætre, Konstantin H. Kostov, Cecilie Johannessen Landmark, Guttorm Eldøen, 
Christian Samsonsen, Ann-Katrin S. Munkeby (video) og Anne-Karin Hagen 
Forfall: Thorsten Gerstner, Sigrid Svalheim, Kjersti Nesheim Power og Bjørnar Hassel 
 
Saksliste: 

1. Innkalling godkjent. 
2. Ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte. 
3. Orienteringssaker: 

a. Cecilie spør om rutiner når årsberetning sendes til ILAE. Årsberetning sendes 
etter årsmøte. Cecilie påtar seg å lage et kort sammendrag av styrets 
årsmelding og sender til ILAE. 

b. E-læringskurs om epilepsimedisiner er oversatt til engelsk. Cecilie har bedt 
Martin Brodie, president i IBE – pasientorganisasjon til ILAE, om å vurdere 
dette. Han har sagt seg villig til det. Kurset kan være av interesse for pasienter i 
andre land. Det er også en fin markedsføring av NES, og fint å kunne dele 
erfaring og kunnskap. 

c. Erik vil skrive om NES i Epilepsinytt, det som er relevant for epilepsi pasienter 
å vite om. 

d. Det er ikke kommet stipend søknader til sommerskolen. Det er for unge 
nevrologer i utdanning, det foregår i tiden 18. – 24. august i Rostock. Vi sender 
ut ny påminning og med ny frist 15. februar. Cecilie lager et skriv som Anne-
Karin sender ut til medlemmene. 

4. Kasserers time 
a. Ann-Kathrin forteller at vi har 235 medlemmer, derav 4 æresmedlemmer. Det 

er 129 betalende medlemmer. Vi ønsker være mer aktive på å få innbetalt 
kontingenten. Vi kan utnytte de muligheter vi har i Styreweb. Konstantin tar 
kontakt med Styreweb om det. Han lager et skriv om kontingent betaling som 
sendes ut til medlemmene. 

b. Vi trenger arkiv modul for å kunne sende ut informasjon med vedlegg. Anne-
Karin har fått beskjed om at vi ikke har denne modulen. Det er noe vi 
abonnerer på, Konstantin tar opp det med Styreweb. 

c. Økonomi: støtte fra industrien. Når hjemmesiden er ferdig redigert, noe 
Thorsten gjør en fin jobb med, kan det være aktuelt for firmaer å legge ut info. 
Vi har drøftinger om dette og er enig om at forutsetningen er at vi ikke kan kun 
ha et firma på vår hjemmeside, det må være flere. For å styrke vår økonomi 
kan vi også ha symposium, sponset av firma, lagt til NES epilepsikonferanse. 
Det er EØS regler på hvordan dette skal håndteres, antagelig må det legges ut 
på anbud til firmaene. Erik jobber med å finne ut mer om dette. 



5. Nevrodagene 2019 – NES kveldsmøte 
Møte er 14. mars kl. 17.00 – 18.30. Det er mat fra kl. 16.30.  
Tema: Førerkort. Christian har hatt kontakt med de som skal være med i panelet: 
Sigrid Svalheim, Ellen Molteberg og Karin Müller Mikalsen. De vil ha et møte og 
drøfte formen på møte og detaljene. Vi har tidligere bestemt at det kan være fremlegg 
av case og at de bør være tilsendt på forhånd.  
Karin Müller Mikalsen vil prøve å få en oversikt på landsbasis hvor mange som får 
dispensasjon. Det kommer forslag om å få Rune Markhus til å ha innlegg om nye 
måter å teste ut oppmerksomhet på, Christian tar kontakt med ham? 
Styret har forslag om at møte starter med noen case, og så sies det noe om det 
generelle og avslutter med caser. Publikum vil få anledning til å svare med 
”trafikklys” rødt og grønt. Christian lager det. 
Christian sørger for at kveldsmøte og tema kommer i programmet til nevrodagene og 
vil annonsere møte i løpet av nevrodagene. Anne-Karin lager invitasjon i samarbeid 
med Christian og sender ut til medlemmene. 
Cecilie finner et sted for styremøte kl. 14.00. 

6. NES – epilepsikonferanse /årsmøte 5. – 6. september. 
Guttorm ser på mulighetene til et sosialt program under middagen den 5. Vi kan bruke 
inntil 10.000 kroner på dette. Han har også kontakt med Bjørnson festivalen om det er 
mulighet for felles arrangement eller besøk av noen av forfatterne. 
Forslag til program: 

a. Hvordan ser epilepsien ut i fra Molde sitt perspektiv; barn, voksen, habilitering 
og pasientforening v/ Guttorm. 

b. Kari Åberg, fra hennes doktorgradsarbeid. 
c. En bolk om nevrofysiologi med blant annet Rune Markhus. Hva er intensjon 

for EEG? Videosesjon. Hva kan nevrofysiologene hjelpe oss med? ”EEG for 
nevrologer” – hva forventer vi at de kan forstå. Hva må en nevrolog på vakt 
kunne? Hva kan EEG fortelle pasienten? 

d. Latest news. Epilepsinettverk og hjernehelse, er i ferd med å opprettes nå. 
Presentere nye prosjekter. 

e. Parallellsesjon: Epilepsi sykepleier – hva skal til for å bli epilepsi sykepeleier? 
Kan ta kontakt med det nye nettverket for sykepleiere som jobber med epilepsi, 
den nye utdanningen som starter som pilot prosjekt nå og EpiReg i Bergen. 
Varighet på sesjonen 1, 5 time. Ansvar Ann-Kathrin og Anne-Karin. 

Erik lager forslag til program. Lunsj 1,5 time. 
Dag 2 starter med årsmøte. Erik foreslår å ta opp: Hva skal vi gjøre med NES?, 
vitalisere medlemmene, en moderne versjon av NES. Medlemmene må oppleve at de 
har nytte av NES. 
Orienteringssaker på årsmøte: NES-struktur: økonomi, kontakt med kommersielle 
aktører, modernisert hjemmeside, kan NES ha oversikt over prosjekter, nettverkskaper, 
hjelpe folk til å komme i gang med prosjekter. 
Påmeldingsfrist til konferansen settes til 1. juni. 

7. NES – epilepsikonferanse 2020. 
Konferansen blir i Bergen. 

8. NES – nåtid - fremtid og visjoner. 
Dette kom opp fortløpende i styremøte, se punkt 4 c og i punkt 6 om hva vi ønsker å ta 
opp på årsmøte i Molde. 

9. Eventuelt. Ingen saker. 
 



Anne-Karin Hagen 
referent. 
 

 


