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EPILEPSI

Ny professor på epilepsiområdet

Vigtig afgørelse om rejseforsikring

Nye jobmuligheder - KLAP

KOMPLEMENTÆR, 
ALTERNATIV BEHANDLING
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Blik for 

helheden
Sans for 

detaljen

det handler om dig og din 
epilepsi. det ved vi på dan-
marks eneste specialhospital 
for epilepsi. derfor koncen-
trerer vi os også om, hvorfor 
lige netop du har epilepsi.

det betyder, at læger, pleje- 
personale, psykologer, 
socialrådgivere, diætister

og andre bidrager med viden 
og erfaring, så vi kan sætte 
ind med den bedste behand-
ling.

Vi har blik for helheden 
og sans for detaljen.

læs mere på 
www.epilepsihospitalet.dk

DANMARKS ENESTE SPECIALHOSPITAL FOR EPILEPSI

MØD DANSK EPILEPSIFORENING PÅ FACEBOOK:
ÉT KLIK OG DU FÅR NÆSTEN 4.000 NYE VENNER!

GØR EN FORSKEL – BLIV MEDLEM
JO FLERE MEDLEMMER VI ER, DESTO STØRRE GENNEMSLAGSKRAFT FÅR 
VI. VI HAR BRUG FOR DIN OPBAKNING TIL AT GØRE MERE AF DET, VI VED 
BETYDER NOGET I DAGLIGDAGEN FOR MENNESKER MED EPILEPSI:

•  INFORMATION OM EPILEPSI – BÅDE TIL MENNESKER,  
DER ER BERØRT AF EPILEPSI OG TIL DEN BREDE BEFOLKNING

• RÅDGIVNING
• KURSER OG SOCIALE AKTIVITETER
• NETVÆRK
• STØTTE TIL FORSKNING

BLIV MEDLEM VIA WWW.EPILEPSIFORENINGEN.DK

BLIV  MEDLEM
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Lidt om kasser….
Jeg køber ikke 
idé en med, at  
vi hver især kan 
stan dardiseres 
og puttes i kas-
 ser. Det gælder 
også for men-
nesker med 
epilepsi. 

Mange har det - heldigvis – godt, når 
behandlingen virker, mens andre har 
en svær dagligdag med anfald, bivirk-
ninger, kognitive problemer, uheld og 
– i værste fald – død.

Man skal altid hjælpe eller behandle et 
menneske med epilepsi ud fra et indi-
viduelt perspektiv; ikke ud fra en diag-
nose. Diagnoser i sig selv siger nemli g 
ikke nødvendigvis ret meget om, hvor-
dan behandlingen virker, hvordan live t 

med diagnosen leves eller hvilke be-
grænsninger og muligheder, dagligda-
gen byder på for den enkelte.

Det samme gælder i forhold til den 
støtte, der ellers skal ydes i daglig dagen. 
I den sammenhæng er det meget til-
fredsstillende at konstatere, at blandt 
andet pres fra Dansk Epilepsi forening 
har medført, at Socialminister Manu 
Sareen har trukket i håndbremsen på 
et nyt udspil omkring det, vi populært 
sagt kalder servicelovens voksenbe-
stemmelser. Det skal han have ros for!

Kommunernes Landsforening er - na-
turligvis - uenig og går i deres sædvan-
lige, kollektive selvsving om alle lyksa-
lighederne i det kommunale landskab. 
Men vores medlemmer fortæller os en 
ganske anden, og langt mere trist, hi-
storie om et offentligt system, der ofte 

fremstår uden basal empati og med 
stadigt strammere rammer for den helt 
nødvendige hjælp, mange har brug for 
i dagligdagen.

I det her blad tænker vi også ud over 
de vanlige ”kasser” og kaster os over 
emnet komplementær, alternativ be-
handling. Vi kan mærke på vores med- 
lemmer, at der er stigende interesse for 
emnet på behandlingsområdet og selv 
om emnet rummer en masse, kontro-
versielle vinkler, er vores medlemmers 
behov i fokus. 

De behov lytter vi til. Vi er nemlig mere 
interesserede i medlemmerne end i 
kasser. Og det passer…!
 

Lone Nørager Kristensen

Lone Nørager Kristensen, Landsformand

LEDER
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TEMA:
KOMPLEMENTÆR, 
ALTERNATIV BEHANDLING

Et sted står en epilepsipatient i ”Den 
Stående Bjergstilling” eller ”Kobraen”, 
fordi han har oplevet, at yoga hjælper 
på hans epilepsi. Et andet sted står en 
zoneterapeut og trykker på refleks-
punkterne på en epilepsipatients 
fødder. En tredje er ved at få placeret 
akupunkturnåle. Nogle supplerer epi-
lepsimedicinen med mineraler, vitami-
ner eller kosttilskud. 

Folketingets sundhedsudvalg har været 
i Colorado for bl.a. at høre om statens 
erfaringer med medicinsk cannabis til 
behandling af epilepsi.  Der er forskel-
lige forsøg med nye teknologier, der 
kan stimulere hjernes nerver. 

I ”Epilepsi” har vi tidligere talt med 
mennesker, der mediterede for at resti-
tuere sig efter et anfald, ligesom vi har 
fortalt om Signe, der blev forvandlet fra 
at sidde passivt i en kørestol til en frisk 
og markant anfaldsreduceret pige ved 
hjælp af ketogen diæt.

Man kommer ikke uden om, at tra-
ditionel medicinsk behandling ikke 

længer e har behandlingsbanen for 
sig selv.  Sådan ser Dansk Epilepsifor-
enings fag lige konsulent og sygeple-
jerske, Lotte Hillebrandt, også på det:
”På Den Europæiske Epilepsikongres, 
2014, i Stockholm overværede jeg et 
oplæg, der beskrev, hvor man havde 
spillet et bestemt stykke musik for en 
række patienter, og der var faktisk en 
del, der havde fået nedsat anfalds-
frekvensen. Det er noget nyt, at der 
overhovedet er den slags oplæg på 
en konference, der traditionelt er me-
get ”klassisk” epilepsifaglig. Det siger 
noget om, at der er ved at ske noget 
- selvom det går langsomt”.

På konferencen var der, blandt de 
mange traditionelle, fagligt tunge op-
læg, også oplæg om ”Lifestyle Fac-
tors” som omega-3 fedtsyrer, tilskud af 
magnesium og fysisk aktivitet.

”En læge fortalte om begyndende po-
sitive resultater af tilskud af magnesi-
um. Det var starte t med, at lægen hen-
kastet havde sagt til en patient med en 
svært behandlelig epilepsi, der var på 

vej ud af døren, at ”hun jo kunne prøve 
at tage noget magnesium”. Bagefter 
fik han lidt dårlig samvittighed over 
sit råd, for det var bare noget, der var 
sluppet ud af ham, fordi han fornylig 
havde læst en artikel om det. Så går 
der et halvt år, og patienten kommer 
tilbage og fortæller, at hun nu er an-
faldsfri. Lægen er meget overrasket, 
men så fortæller patienten: ”Jeg gjorde 
jo bare, som du foreslog og startede 
med at tage noget magnesium”.

"Det er vigtigt at bemærke, at det på 
mødet også blev konkluderet, at der 
skal mere forskning til for at afklare 
virkninger og bivirkninger på kort og 
lang sigt, både hvad angår tilskud af 
magnesium og Omega-3 fedtsyrer.

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

DET 
INFORMEREDE

VALG

"Det er vigtigt, at man, udover at 
fokusere på effekt, også får under-
søgt, hvad bivirkningerne kan 
være; ikke bare på kort, men på 
lang sigt"



01.2015  |  DANSK EPILEPSIFORENING  |  SIDE  5

KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING

 BEVAR EN SUND SKEPSIS 
Hun kan godt forstå, at nogen søger 
komplementære, alternative behand-
linger: ”Når man står i den situation, 
at man har epilepsi eller er pårørende 
til en med en intraktabel epilepsi – fx et 
barn, der har rigtig mange anfald – så 
vil man altid have et håb om, at der fin-
des en behandling, der kan hjælpe. Og 
det håb skal man have lov til at have ”.

”Der er nogen, der står med ryggen 
mod muren, hvor der ikke er flere be-
handlingsmuligheder inden for det 
etablerede system. Det er fx forældre 
til børn med meget svær epilepsi, der 
finder hinanden i grupper, hvor man 
på godt og ondt deler sine erfaringer 
og viden. Men hvis man skal blive klo-
gere på det her område, er det vigtigt 
at være opmærksom på, at epilepsi er 
mange ting og at det, der hjælper for 
den ene ikke nødvendigvis hjælper for 
den anden. Det kan skyldes sygdom-
men i sig selv. Det kan være noget med 
de omstændigheder, personerne er i. 
Det kan være mange forskellige fakto-
rer, der gør sig gældende”.

”Det er vigtigt, at man bevarer en sund 
portion skepsis over for alt, der kan op-
fattes som en anden behandling. For 
det handler ikke kun om, hvordan det 
påvirker ens anfald. Det handler også 
om, hvordan det påvirker ens helbred. 
Uanset om det er naturmedicin, krops-
behandling, vitaminer, mineraler eller 
andet. Det er vigtigt at man, udover at 
fokusere på effekten på kort og lang 
sigt, også får undersøgt, hvad bivirknin-
gerne kan være. Ikke bare på kort, men 
også på lang sigt.”

”Når det er naturmedicin, er der no- 
gen, der tænker: Det er jo naturligt, så 
det kan ikke skade mig. Det er noget 
skidt at tænke sådan. For alt hvad man 
putter i munden, smører på huden el- 
ler på anden måde optager i ens krop 
kan påvirke én på en eller anden måde 
og den behandling, man ellers får”.

 DET INFORMEREDE VALG 
Lotte Hillebrandt taler med mange 
medlemmer, der ringer til Dansk Epi-
lepsiforenings rådgivning:
”Nogle gange ringer de udelukkende 

for at fortælle om det her. Andre gange 
kommer vi ind på det i forbindelse med 
noget andet. Det er vigtigt for mig at 
være nysgerrig og lytte til, hvad det er, 
der hjælper den enkelte. For ligegyldigt 
hvordan man end vender og drejer det: 
Hvis den her person har en oplevelse af, 
at det her hjælper ham eller hende, er 
det den oplevelse, personen har, og så 
kan jeg ikke sige: Jamen, det kan ikke 
passe. For det er jo personens egen sub- 
jektive oplevelse på egen krop; at det 
hjælper og virkelig har en effekt”.

Hun anbefaler aldrig konkrete be-
handlinger. Når folk stiller hende 
spørgsmål, stiller hun tit spørgsmål 
tilbage til dem: ”Har I tænkt på, at...? 
Har i undersøgt om...? Det kan godt 
være noget, de godt ved. Det kan også 
være noget, de ikke har tænkt på. Jeg 
har helt generelt en tro på, at jo større 
viden man har om sin egen epilepsi, 
desto bedre er man i stand til at va-
retage omsorgen for sig selv og indgå 
i et ligeværdigt samarbejde med sin 
læge med medansvar for egen be-
handling".

"Jeg har helt generelt en tro på, 
at jo større viden man har om sin 
egen epilepsi, desto bedre er man 
i stand til at varetage omsorgen for 
sig selv og indgå i et ligeværdigt 
samarbejde med sin læge med 
medansvar for egen behandling"

Foto: Eric Ward
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"Her er det i øvrigt vigtigt at huske at 
inddrage pårørende og støttepersoner 
hos den gruppe mennesker med epi-
lepsi, der har behov for det".

”Jeg siger altid til dem, at de skal tale 
med deres læge om det, vel viden- 
de at nogle af dem ikke har lyst til at 
drøft e emnet med deres læge. Men det 
er vigtigt, at man kommer frem med 
sine ønsker og tanker om det her. Så 
tror jeg, at man nogle gange vil opleve, 
at ens læge faktisk gerne vil lytte til en. 
Når man har fundet ud af, hvad man 
vil starte med, er det vigtigt, at lægen 
også ved det, så han eller hun er der 
til at bakke en op, hvis man f.eks. be-
gynder at få flere anfald eller der sker 
noget andet”. 

”Jeg tror også meget på effekten og 
værdien af det, man kalder det informe-
rede valg. Jo mere man ved som patient, 
og jo tættere man er på sin behandlen-
de læge, desto bedre er man stillet i det 
her system. Det tror jeg er meget vigtigt, 
for jo flere informationer man har, desto 
bedre kan man afgøre, hvad der bedst 
for en selv. Og når man sidder med læ-
gen, er det jo ham eller hende der har 
den faglige viden om sygdommen og de 
behandlingsmuligheder, der findes in-
den for det etablerede system. Men det 
er omvendt patienten, der suverænt har 
det bedste kendskab til sin egen krop og 
det er de ting, der skal smelte sammen 
på den bedst mulige måde”.

”Vi ved for eksempel, at stress kan frem-
provokere anfald. Du har sikkert din 
måde at stresse af på, og jeg har en an-
den. Det er vigtigt, at man som patien t 

får talt med sin læge om de faktorer i 
ens livsstil og livsvilkår, der på den ene 
eller anden måde kan medvirke til an-
faldsforebyggelse. Lægen kan ikke lave 
en optimal behandling for patienten, 
hvis der ikke er en god dialog: Hvor-
dan er det for dig? Hvornår har du det 
godt? Har du gjort noget særligt i de 
tilfælde? Den slags skal lægen vide”.

”Meditation, yoga og mindfulness er jo 
meget oppe i tiden, og det er alt sam-
men noget, der drejer sig om forebyg-
gelse og behandling af stress. Det hø-
rer jeg, at nogen bruger, og oplever en 
god effekt af". 

"Vi hører også fra nogen, der har po-
sitive erfaringer med brug af bl.a. aku-
punktur og refleksterapi samt tilskud 
af magnesium og B6-vitamin. Nogen 
oplever i øvrigt også, at komplemen-
tær, alternativ behandling går ind og 
mindsker bivirkningerne af den tradi-
tionelle behandling". 

"Hvis man har oplevet, at nogle af de 
ting gør en forskel hos én selv, så lyt til 
din egen krop og tal med din læge. Så 
tror jeg, at mange vil opleve, at lægen 
siger: 'Så prøv det stille og roligt og lad 
os se, hvad der sker'”.

 MANGLENDE VIDEN 

Der findes ikke tal for, hvor mange 
epilepsipatienter der supplerer deres 
medicinske behandling med en eller 
anden form for komplementær be-
handling. Hos Gigtforeningen gen-
nemførte man i 2003 en mindre spør-
geskemaundersøgelse, der viste, at 76 
procent havde anvendt en eller anden 
form for alternativ behandling inden 
for det seneste år. En undersøgelse fra 
Kræftens Bekæmpelse har vist, at hver 

tredje kræftpatient supplerer sin be-
handling med alternativ behandling 
– især kosttilskud og naturlægemidler. 
Og i følge Danske Patienter har 45 pro-
cent af danskerne forsøgt sig med alter-
nativ behandling eller natur medicin.

Lotte Hillebrandt synes, at det er ær-
gerligt, at der forskes så lidt og ind-
samles så lidt viden om effekten af de 
forskelige behandlingsformer.

Lige som hos de andre patientfor-
eninger er det klart Lotte Hillebrandts 
oplevelse, at interessen for komple-
mentære, alternative behandlingsmu-
ligheder blandt personer med epilepsi 
er stigende. Hun syntes derfor, at det 
ville være godt, hvis man kunne få 
lavet nogle undersøgelser af flere for-
skellige former for behandling.

” Det er jo vigtigt, at der bliver bygget 
bro imellem de forskellige områder, så 
vi kan komme videre”, siger hun og 
nævner Holland som et positivt eksem-
pel på, at det kunne være anderledes:
”I Holland er sundhedsmyndigheder-
ne mere proaktive end de danske og 
de går på eget initiativ ud og samarbej-
der med behandlere, som det danske 
sundhedsvæsen aldrig ville gå i sam-
arbejde med”. 

”Herhjemme har vi ikke længere nogle 
steder, hvor der laves opdateret viden 
om det her. Tidligere havde man det 
der hed ViFAB - Videns- og Forsk-
ningscenter for Alternativ Behandling. 
Det er blevet nedlagt og området er i 
stedet henlagt til en kommission under 
Sundhedsstyrelsen. 

På ViFABs hjemmeside står der nu: 
”Hvis du søger rådgivning om alternati v 

KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING

Foto: Victoria Garcia

"Jeg siger altid til dem, at de 
skal tale med deres læge om det, 
vel vidende at nogle af dem ikke 
har lyst til at drøfte emnet med 
deres læge"

"Jeg tror også meget på effekten 
og værdien af det, man kalder 
det informerede valg. Jo mere 
man ved som patient, og jo tæt-
tere man er på sin behandlende 
læge, desto bedre er man stillet i 
det her system."
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behandling i forhold til specifikke syg-
domme eller lidelser, kontakt relevant 
patientorganisation”. Og det er jo faktisk 
helt håbløst, når man tænker over det. 
Jeg synes, at det er trist, at centret ikke 
længere er en del af en offentligt priori-
teret indsats på sundhedsområdet”.

Når Lotte har brug for viden om et 
emne, opsøger hun det selv: ”Når man 
kan finde noget, er det tit og ofte en-
keltstående case stories, en læge har 
skrevet om, og hvor det ender med, at 
de skriver, at der er noget, der tyder på, 
at det har hjulpet i det her tilfælde eller 
det modsatte, har medført flere anfald. 
Men at det er nødvendigt med under-
søgelser på en større gruppe patiente r 
for at kunne konkludere noget ende-
ligt.  Og så ender den ligesom der”.
 
Hvis komplementær, alternativ behand-
ling for alvor skal vinde indpas, kræver 
det forskning: ”Dét, der gjorde diætbe-
handling til en anerkendt behandling, 
var, at der var nogen, der lavede de her 
store undersøgelser, der opfyldte de 
krav til validitet, som kræves af klassisk 
behandling. Og i dag er der jo ingen, 
der er i tvivl om, at den behandling har 
fundet sin plads i epilepsilandskabet. 

Så der er brug for interesse og fokus på 
hele dette spændende felt. Her, synes 
jeg, at vi alle har et ansvar for at gå ud 
og fortælle, hvor møghamrende inte- 
ressant, vi synes, at det her er. Især for- 
di mange ikke har en tilfredsstillende 
dagligdag uden anfald og bivirkninger. 
Jeg tror, at det er vigtigt, at vi ikke hele 
tiden går rundt og problematiserer det 
her område, men også får skabt en in-
teresse for området og så skal der altså 
afsættes ressourcer til det; interesse gør 
det ikke alene”! 

En anden ting er, at vi på epilepsiområ-
det kan opleve, at flere og flere traditio-
nelle behandlere siger, at vi er ved at nå 
til vejs ende med medicinske behand-
lingsmuligheder – det var faktisk en af 
hovedpointerne i et af de centrale indlæg 
i Stockholm. Så det gør jo også, at man 
bliver nødt til at brede paletten ud”.

 LOTTES GENERELLE RÅD 
Man kan ikke få hende til at anbefale 
nogle konkrete former for komple-
mentære, alternative behandlinger, 
men et par generelle råd vil hun gerne 
komme med:
”Nu har jeg jo arbejdet en del med diæt. 
Jeg vil altid sige, at kosten er vigtig. Så 

de gode råd og anbefalinger, man kan 
finde på hjemmesiden ”Alt om kost”, 
vil jeg til enhver tid anbefale, at man 
kigger på”.

"Regelmæssig fysisk aktivitet ved vi, at 
de fleste med epilepsi får det bedre af. 
Og så er der  sådan noget som at tænke 
på, hvordan man får den bedst mulige 
søvn, for der ved man også, at der er en 
sammenhæng mellem enten mang-
lende eller en dårlig søvn og problemer 
med at få behandlingen til at lykkes. 
Endelig skal man bruge de erfaringer, 
man har med sin egen krop. Fx hvis 
man føler, at man gør noget godt for 
sig selv ved at sidde fem minutter og 
meditere eller der er noget andet, man 
har erfaret,  er rart for en selv. Jeg tror 
det er rigtig vigtigt at tænke på både 
direkte og indirekte effekter”.

KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING

Der findes mange forskellige definitioner og opfattelser af kom-
plementær og alternativ behandling.

Komplementær behandling er behandling, der supplerer og 
fuldstændiggør konventionel behandling. Komplementær be-
handling bruges dermed i mange tilfælde som et andet ord 
for alternativ behandling.

Hvor mange forbinder alternativ behandling med noget, der 
ofte ligge meget langt væk fra den etablerede traditionelle 
behandling, bruges komplementær som et begreb til at frem-
hæve, at det alternative ikke udelukker det etablerede.

Vær opmærksom
Sammen med de mange forskellige definitioner og opfattelser 
af komplementær og alternativ behandling findes der et væld af 
tilbud og oplysninger på bl.a. internettet, der i mange tilfælde 
absolut ikke er pålidelige. Det er derfor vigtigt at bruge sin sunde 
fornuft og f.eks. være skeptisk over for hjemmesider, der:

•  Udelukkende bygger på solstrålehistorier fra tidligere brugere 
• Markedsfører og/eller sælger bestemte produkter 
•  Er skjult markedsføring, hvor producenter af f.eks. kost-

tilskud står bag 
• Kun refererer til forskning, hvor producenten selv står bag

OM KOMPLEMENTÆR, 
ALTERNATIV BEHANDLINGFAKTA

Lotte Hillebrandt
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Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

Forældrene, Bo og Josefine, spiste altid 
kun med gaffel, så de havde en hånd 
fri til at gribe den treårige, hjelmklædte 
Holger, når han smadrede hovedet ned 
i sin plastiktallerken. Hver dag fik han 
25-30 anfald, hvoraf nogle var meget 
voldsomme: ”Det så ud, som om en 
voksen mand havde sparket ham i ryg-
gen”,  fortæller Bo. 
 
Mens vi taler, sidder Holger i sofaen i 
den anden ende af stuen. Han sidder 
og spiller på sin iPad og ligner alle an-
dre firårige drenge; glad, fredfyldt og 
koncentreret. I dag er han både an-
falds- og medicinfri. Men sådan har 
det bestemt ikke altid været.

 EN GRÅ SKYGGE 
Holgers epilepsi startede i november 
2012, hvor han begyndte at få natlige 
anfald med skrig, kramper og bevidst-
løshed. Da Skejby Sygehus måtte op-
give at gøre ham anfaldsfri, kom han til 

Epilepsihospitalet Filadelfia, hvor foræl-
drene fik at vide, at han havde myoklon 
astatisk epilepsi af den sjældne, ondar-
tede slags, hvor barnet har flere forskel-
lige typer anfald og sandsynligheden 
for at blive anfaldsfri er meget lille.
 
Efter et par uger kunne Bo og Josefine 
ikke længere forstå, hvad han sagde, 
og hans motoriske evner forsvandt: 
”Han blev bare en lille grå skygge”, 
siger Josefine: ”De andre forældre på 
hospitalet troede, at han var mentalt 
handicappet, og vi kunne så svare: 
’Nej, han er normal. Det er epilepsien 
og medicinen, der gør det’”.   
 
”Vi fik at vide, at der var op til 50 pro-
cents risiko for, at han blev invalideret 
for livet. Så spørger man sig selv: Hvem 
skal tage sig af ham, når vi ikke er der 
mere. Det er den store frygt, der gør, at 
man er parat til at trodse normale nor-
mer. Ens børn er det kæreste, man har 

og man kan ikke leve med, at man ikke 
har gjort alt, hvad man kan for dem”.

 SØGEN EFTER ALTERNATIV 
 BEHANDLING 
Josefine begyndte at søge på nettet 
efter, hvad der ellers var af behandlin-
ger. Først søgte hun på ”epilepsi”, men 
fandt ikke andet end det hospitalet 
havde foreslået: ”Vi ville ikke operere 
ham og ketogen diæt er jo også ret 
voldsomt og med mange gener”. 

Holgers epilepsi var sjælden, men stør-
re hospitaler med flere patienter havde 
måske flere erfaringer, så Bo kontak-
tede specialhospitalet i Boston og an-
dre udenlandske behandlingssteder: 
”De svar, jeg fik, var ketogen diæt og 
ketogen diæt.”
 
Josefine begyndte at søge mere bredt 
efter behandlingsformer og lyttede 
til interviews og programmer om 

DRENGEN MED 

TEMA:
KOMPLEMENTÆR, 
ALTERNATIV BEHANDLING

HOLGER HAVDE UDSIGT TIL ALDRIG AT BLIVE ANFALDSFRI  

ELLER UDVIKLE SIG ALDERSSVARENDE. SÅ PRØVEDE FAMILIEN 

FORSKELLIGE ALTERNATIVE BEHANDLINGER OG EFTER NEU-

ROAKUSTISK BEHANDLING I USA, BLEV HAN ANFALDSFRI  
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forskellig e behandlinger, hun fandt på 
nettet: ”I et år lyttede jeg vel til inter-
views to-tre timer om dagen.” 
 
Familien lavede en prioriteret liste over 
behandlinger, de ville prøve. Det første 
var kranio sakral terapi. De prøvede 
også homøopatisk behandling og aku-
punktur.
 
Bo var den mest skeptiske af de to, så 
han prøvede alle behandlinger, inden 
Holger fik dem: ”Jeg har nogle proble-
mer med ryggen og nogle andre ting, 
jeg døjer med. Så jeg ville altid prøve 
det først for at se, om det var noget 
humbug. Med kranio sakral terapien 
kunne jeg ikke mærke nogen forskel, 
men med akupunkturen havde jeg for 
første gang ingen smerter i min ryg. Og 
jeg kunne se, at min dreng fik det mar-
kant bedre”, fortæller Bo:

”Hver gang vi prøvede en af de her 
behandlinger, kunne vi godt se, at det 
havde en effekt, men den var kortva-
rig. Det var som om, der var noget, der 
var stærkere end behandlingerne og til 
sidst fik overtaget. Og det var anfalde-
ne, der hver gang kom igen”.

Undervejs var de i fortsat dialog med 
Filadelfia, hvor man også prøvede med 
forskellige epilepsipræparater.

 MANDEN, DER BEHANDLER MED LYD 
En dag fandt Josefine et interview med 
Dr. Jeffrey D. Thompson, der fortalte, 
hvordan han behandlede patienter 
med lydbølger.
 
Jeffrey D. Thompson er ikke læge, men 
lægeeksamineret kiropraktor og har 
herudover også licens til at praktisere en 
lang række andre alternative behand-

lingsformer. I dag har han etableret sig 
i Californien, hvor han har et lydstudie 
og en praksis, hvor han behandler med 
det, han kalder "neuroakustik".
 
For Josefine var Jeffrey D. Thomsons 
baggrund ekstra interessant: ”Han 
havde været igennem alle de forskel-
lige former for alternativ behandling 
og så plukket det bedste af hver. Det 
var dét, der var så attraktivt. For ellers 
skulle man selv alle behandlingerne 
igennem”.
 
”Vi tænkte: Enten er han bare en gal 
amerikaner, der er god til at snakke 
– men det lød ikke sådan – eller også 
kan han noget. Så det skulle prøves”. 
Josefine kontaktede hans klinik, der 
foreslog, at de i første omgang prøvede 
med en generel cd. Hvis den viste no-
gen effekt, kunne de overveje at kom-
me til Californien og få lavet en, der var 
lavet præcist til Holger.
 
Josefine viser mig cd’en, der har et co-
ver, der får mig til at tænke på en mel-
lemting mellem Hare Krishna og en 
genudgivelse af flower power-musik 
fra Christiania: ”Vi afspillede den på en 
almindelig cd-spiller på Holgers væ-
relse og han begyndte at kunne sidde 
og arbejde koncentreret med sit Lego. 
Det havde han ikke kunnet før. Der var 
ingen forskel i anfaldene, men han fik 
det generelt bedre”, fortæller hun.

Bo og Holger rejste til Californien, 
mens Josefine blev hjemme og tog sig 
af familiens tre andre børn. Efter den 
første behandling og mødet med dok-
toren, ringede Bo hjem: ”Jeg sagde til 
Josefine, at jeg ikke troede, at det var 
her, den gordiske knude ville blive løst, 
for det hele lød ærlig talt for mystisk. 
Jeg syntes det var for langhåret, men 
nu var vi kommet derover, så vi ville 
gøre behandlingerne færdige”.
 
Ved behandlingen blev Holger lagt 
på en lydbriks, der vibrerede med 
de samme frekvenser som Jeffrey D. 
Thompson afspillede. Thompson vil 
ikke bruge akupunkturnåle på børn, 
så han anvendte såkaldte magnetpla-
stre på Holger, på stort set de samme 
punkter, som den danske akupunktør 
havde brugt, mens han samtidig fik 
foretaget målinger på håndledet. På en 
skærm kunne man følge med i udsvin-
gene, mens Thomson kørte forskellige 
frekvenser igennem for at finde det 
han kalder Holgers homeostasepunkt; 
kroppens nulstresspunkt.

Bo, der også prøvede behandlingen, 
beskriver nulstresspunktet på den her 
måde: ”Hvis du har prøvet at være 
ved at falde i søvn og oplevet et spjæt 
i kroppen, lige før du falder i søvn. Det 
svarer til dét”.
 
Da Jeffrey D. Thompson mente, at 
han havde fundet Holger homeosta-
sepunkt lavede han en serie på otte 
cd’ere til Holger. 

 
 HVORDAN LYDER NEUROAKUSTISK 
 MUSIK? 
”Jeg havde spurgt, hvor lang tid der ville 
gå, før det virkede. Vi skulle i hvert fald 

KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING

"Hver gang vi prøvede en af de 
her behandlinger, kunne vi godt 
se, at det havde en effekt, men 
den var kortvarig..."

" Hvis du har prøvet at være ved 
at falde i søvn og oplevet et spjæt 
i kroppen, lige før du falder i 
søvn. Det svarer til det"

Jeffrey D. Thompson og Holger
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KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING

"Holgers forældre har truffet et meget kontroversielt valg om udtrapning af medicinen, uden medvirken fra den læge, der behandler ham 
i Danmark. Heldigvis går det indtil videre rigtig godt, og det er dejligt at Holger har fået det meget bedre. Men jeg vil aldrig anbefale andre 
forældre at trappe barnet ud af epilepsimedicinen uden medvirken fra den læge, der behandler barnet. 
Det kan indebære en betydelig risiko at gøre dette på egen hånd". 
Faglig konsulent og sygeplejerske Lotte Hillebrandt, Dansk Epilepsiforening

give det to uger, så skulle vi gerne kunne 
se nogle resultater’”. 

Hver nat fik Holger høretelefoner og 
magnetplastre på, når han var lagt i 
seng. Efter to uger havde han stadig 
mange anfald, men efter tre uger be-
gyndte der pludselig at ske noget. 
 
Josefine henter ringbindet med an-
faldskalenderen og bladrer i den: ”Det 
her skete sidste år i marts. Torsdag den 
6. marts havde han...”.  Hun forsøger 
at tælle de mange markeringer: ”Han 
havde flere, end jeg kan tælle. Fredag 
havde han 20, har jeg skrevet. Søndag 
havde han tre. Så havde han to. Så 
havde han et. Så han havde igen et. Så 
havde han nul. Det var på seks dage”.  
 
Jeg vil gerne høre den helbredende 
lyd, så de henter en cd-mappe, hvor 
der ligger otte lidt piratkopi-lignende 
cd’ere med Holgers navn, et nummer 
og en lydfrekvens printet på forsiden af 
hver. Der er også en cd lavet til Bo, der 
også prøvede behandlingen. Og cd’en 
har hjulpet på hans ryg, fortæller han.
 
De sætter en af Holgers cd’ere i disc-
manen og jeg tager de særlige hørete-
lefoner, der kan lukke alt elektronisk 
støj ude, på. Thompsons komposition 
lyder som meditationsmusik med for 
meget bass. Inde i et behageligt lyd-
landsskab ligger den brummende 

puls, der hver aften rammer Holgers 
homeostasepunkt.

 ”Når man tager dem på, er der sådan 
en dejlig ro”, fortæller Bo om sin op-
levelse med sin cd: ”Man er helt væk 
indtil det sekund, cd’en slutter. Når 
man vågner, er det ligesom ens hjerne 
er blevet skyllet igennem. Det er fak-
tisk en smule uvirkeligt”. 
 
 FARVEL TIL MEDICIN. 
 GODDAG TIL ANFALD 
Da Holger var blevet anfaldsfri begynd-
te Bo og Josefine at trappe ham ud af 
medicinen: ”Det vil vi ikke anbefale an-
dre at gøre, for det er virkelig noget, der 
skal gøres med respekt og forsigtighed”.
 
Resultatet var da også, at anfaldene 
kom igen. De kontaktede så Jeffrey D. 
Thompson, der sagde, at de skulle gå til-
bage til den medicinering, Holger var på, 
da han igen fik anfald, og starte forfra på 
cd 1. Så blev Holger anfaldsfri igen og på 
råd fra Jeffrey D. Thompson, trappede de 
medicinen meget, meget langsomt ud.
 
Da jeg spørger, hvorfor de ikke kon-
sulterede Epilepsihospitalet, da de ville 
trappe ud, peger de på, at de så forskel-
ligt på tingene:

”Vi kunne jo ikke ringe til behandleren-
på Filadelfia og sige: ’Nu har vi være t 
til noget lydbehandling i USA. Det har 

virket, så vi synes, han skal trappes ud 
af medicin’. Vores behandler på Fila-
delfia var ikke særlig positiv over for 
de her alternative behandlinger, så det 
ville hun aldrig være gået med til. Hun 
er jo oplært i en anden faglig verden og 
den må man have respekt for”. 
 
Holger har nu været anfaldsfri i over et 
halvt år. Han er på cd nr. 4 og er halvvejs i 
den neuroakustiske behandling, der ikke 
er nogen dyr behandling. En behandling, 
de i øvrigt selv har betalt for: ”Det dyre-
ste var rejsen. Jeg tror ikke, at Jeffrey D. 
Thompson har fået mere end 5.000 kr. 
Jeg har købt høretelefoner for 1.800 kr. 
samt en discman; nu om dage kan det 
være ret svært at få fat i sådan en. Så 
skal man købe nogle cd’ere og bestille 
dem hjem. Dér er det dyreste fortold-
ningen”, siger Bo, der skyder på, at be-
handlingen har kostet under 10.000 kr. 

Han tilføjer: ”Der er 25 procent med 
epilepsi, der ikke kan blive anfaldsfri. 
Det kan godt være, at det her ikke hjæl-
per på andre, men giv dem dog valget”.

"Der er 25 procent med epilepsi, der 
ikke kan blive anfaldsfri. Det kan 
godt være, at det her ikke hjælper 
på andre, men giv dem dog valget"
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- sikreste løsning ved krampeanfald.

Tryghed døgnet rundt
Ny armbåndsalarm giver tryghed for, at 
alvorlige anfald ikke overses. Epi-Care 
free kan anvendes døgnet rundt. Enkelt 
og bekvem. Ingen indstillinger, nem at 
bruge, fås til brug indendørs eller som 
mobil.

Klinisk testet
Epi-Care ® free epilepsialarm er afprøvet 
i en stor, uafhængig hospitalstest. 
Testen viser, at alarmen med stor 
sikkerhed fanger tonisk/kloniske anfald 
både under søvn og i vågne timer.

Læs om den kliniske test på vores 
hjemmeside, og se video om brug af 
alarmen.

Energivej 3, 4180 Sorø
Telefon 5850 0565
www.danishcare.dk
info@danishcare.dk

R free epilepsialarm

at du kan tilmelde dig vores 
elektroniske nyhedsbreve via 

foreningens hjemmeside  
www.epilepsiforeningen.dk.

HUSK!

Fabriksvej 20
DK - 7600 Struer
Tlf. +45 9784 0444
Mail: knop@knop.dk

Alarmerende tryghed

Tryghed er altafgørende for mennesker med
epilepsi, for deres plejepersonale og for deres
pårørende.

Knop Elektronik i Struer har udviklet
epilepsi/krampealarmen EPI-900 for at skabe
den størst mulige sikkerhed for epilepsipatienter.
EPI-900 har indbygget verdens mindste
rysteføler og kan bruges i alle typer senge.

Den ”sladrer” med det samme ved
kramper og forhøjet bevægelsesaktivitet.
Den er nem at installere
og kan tages med overalt.

Med EPI-900 er epilepsipatienter
aldrig alene.

www.knop.dk

- Nu med endnu mere sikkerhed
= To-vejs kommunikation
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Helle Hjalgrim ville ikke ryste på hove-
det af dig, hvis du kom og sagde, at nu 
ville I gerne prøve at give jeres barn en 
komplimentær, alternativ behandling. 
Hun ville sige: ”Det lyder spændende. 
Fortæl, hvad I har tænkt jer. Det er vig-
tigt, at I fortæller mig, at I er i gang med 
det eller påtænker det". Og så ville hun 
forklare hvorfor: "For der er rigtig me-
get af det, der vil have en eller anden 
samvirkning med den konventionelle 
behandling. Så vi risikerer at stå med 
nogle uafklarede forandringer i den 
konventionelle behandling".

”Der er også nogle gange, vi bliver 
nødt til at påpege, at det kan have en 
skadelig effekt på barnet”. Som ek-
sempel peger hun på, at for kvinder, 
som er veganere (person som udeluk-
kende spiser planteføde og ikke fx kød, 
fisk og mejeriprodukter, og som ikke 
anvender produkter der stammer fra 

dyr, fx skind, ben, uld og silke) på det 
strengeste niveau, kan kuren påvirke 
hjernens udvikling hos fostret, hvis 
man ikke får de nødvendige stoffer.

”Hvis man skal lave en two liners om 
alternativ behandling, så er det: For det 
første: Det må ikke være til skade for 
barnet. For det andet: Fortæl os, hvad I 
påtænker at gøre, for ellers kan vi ikke bi-
drage med den konventionelle erfaring”, 
siger overlægen, der ud over at være be-
handler også er forsker, lægelig direktør 
på Epilepsihospitalet og formand for de 

danske epilepsilægers faglige selskab, 
Dansk Epilepsi Selskab (DES). 

 NYSGERRIG OG FORBEHOLDEN 
Hun kan godt forstå, at nogle forældre 
og patienter kan blive desperate, hvis 
den konventionelle behandling ikke 
slår til, eller barnet har massive bivirk-
ninger af den medicin, der skal til for 
at holde anfaldene væk, og derfor vil 
prøve noget andet.

Er du så ikke nysgerrig efter, om de finder 
noget, der hjælper dem?

”Jo, jeg er meget nysgerrig, men også 
meget forbeholden. Fordi jeg har en 
traditionel naturvidenskabelig bag-
grund, og derfor kun kan anbefale ting, 
hvor vi har en eller anden idé om, at 
det virker og at virkningseffekten er 
større end den potentielt skadelige 
virkning”. 

TEMA:
KOMPLEMENTÆR, 
ALTERNATIV BEHANDLING

ALTERNATIV BEHANDLING MÅ IKKE VÆRE TIL SKADE FOR BAR-
NET OG MAN SKAL FORTÆLLE SIN BEHANDLER, HVAD MAN 
HAR TÆNKT SIG AT GØRE. DET ER HELLE HJALGRIMS, LÆGELIG 
DIREKTØR OG FORMAND FOR EPILEPSISELSKABET, VIGTIGSTE 
BUDSKAB, NÅR DET GÆLDER ALTERNATIV BEHANDLING

"Der er også nogle gange, vi bliver 
nødt til at påpege, at det kan have 
en skadelig effekt på barnet"

FØRST, 
UNDGÅ AT GØRE SKADE

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk
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Som et eksempel på, at det er vigtigt 
at være lydhør, nævner hun ketogen 
diæt: ”Hvis vi ikke havde været lyd-
høre over for forældre, der sagde, at nu 
ville de altså prøve ketogen diæt, så vil-
le vi være kommet endnu senere i gang 
med den behandling, end vi gjorde”.

Hvis ens læge er afvisende, når man 
gerne vil prøve en komplementær, al-
ternativ behandling, skal man spørge 
ind til hvorfor, siger hun: ”Det skal ikke 
være lægens personlige overbevisning, 
der afgør det. Der skal være en saglig 
begrundelse. Og endelig er der jo også 
den mulighed, at hvis man ikke kan 
samarbejde med sin læge, så kan man 
skifte læge”.

Når Helle Hjalgrim taler om komple-
mentær, alternativ behandling, ser hun 
det som et udtryk, der dækker anden 
behandling end den rent lægefaglige 
behandling. Og der skal også være en 
ide om, hvorfor behandlingen virker.

Der er mange uskadelige, anderledes 
behandlinger, der opfylder det. Fx har 
hun det fint med, at folk vil prøve me-
ditation, akupunktur eller kranio sekral 
terapi: ”Det skader ikke barnet, og hvis 
man oplever, at det har en gavnlig ef-
fekt, hvor nogle af anfaldene forsvin-
der, eller man trives bedre, så er det 
godt. Nu kan en god søvn i sig selv 
have en anfaldsreducerende effekt, 
men det vigtigste er ikke, hvad der 
virker. Bare det virker og ikke skader 
barnet”.

 INGEN MIRAKLER 
Har du erfaring for, at nogen er kommet og 
har sagt: Nu har jeg prøvet akupunktur og 
min anfaldsfrekvens er faldet?

”Nej, det har jeg ikke”, svarer Helle, 
der som behandler beskæftiger sig 
med børn, der har meget svære epi-
lepsiformer:  ”Jeg har heller aldrig hørt 
kollegaer snakke om, at nu skal du 
høre; jeg havde en patient, der havde 
så og så mange anfald, men så gik de til 
kiropraktor, meditation eller akupunk-
tur og så forsvandt de”.

”Hvis de her tiltag kan få anfaldene til 
at forsvinde – og jeg siger ikke, at det 
kan de ikke - så må jeg sætte spørgs-
målstegn ved epilepsidiagnosen. Er vi 
100 procent sikre på, at det var epilepsi, 
du havde og ikke fx en reaktion på no-
get, der viste sig som noget, der gav 
epilepsilignende anfald”?  

Alternativ, komplementær behandling kan 
også være ting som mineraler og kosttil-
skud. Har du oplevet nogen, der tog kost-
tilskud, hvor det virkede på deres epilepsi?

”Nej, men en dag møder jeg måske 
nogen, hvor det har virket. Det var det, 
vi gjorde med den ketogene behand-
ling. Dengang sagde vi: 'Det må vi se 
nærmere på'”.

”Der er jo andet end kemiske proces-
ser, der påvirker ens epilepsi. Så hvis 
du oplever, at der her kosttilskud virker 
for dig, så: Fint. Men vær lige opmærk-
som på, at du ikke får for meget eller 
for lidt af et eller andet”.

 HELLES KOMMENTAR TIL 
 HOLGERS HISTORIE 
Jeg fortæller hende om Holger, som vi 
skriver om i her i bladet, der blev an-
faldsfri, efter at han havde fået en be-
handling med lyd. 

Hvad ville du sige til forældre, der havde 
hørt Holgers historie og var interesseret i 
den behandling?

”Så ville jeg sige: Vi har ikke nogen er-
faring med det. Det lyder meget inte-
ressant, og det er virkelig dejligt, at det 
virkede for Holger, men vi vil gerne se, 
om det varer ved hos Holger. Nu ved 
jeg ikke, om Holger var i medicinsk be-
handling, og om det var en kombination  
af medicin og lydbehandling, der gjorde 
udslaget, men vi vil gerne høre 
andres erfaring”. 

”Der er tusindvis af tilfælde, hvor folk 
siger: Det her har hjulpet på min epi-
lepsi. Og der er ikke timer nok til at 
efterprøve dem alle sammen, så hvilke 
skal vi tage? Du vil selvfølgelig mene, 
at vi skal tage den behandling der har 
virket på dig, og en anden vil have, at vi 
skal vælge den behandling, der har virket 
på ham. Så hvad skal vi vælge? Vi bliver 
nødt til at være rationelle og tænke på, 
hvad der vil være bedst for patienterne”.

”Holgers behandling med høretelefo-
ner lyder ikke umiddelbart til at være 
farlig. Så hvis forældrene oplever, at 
det har en effekt, så er det fint, og vi 
bliver nødt til at tage det ad notam. Nu 
er jeg blevet gjort opmærksom på Hol-
gers tilfælde. Hvis der kommer flere 
end tre af Holgers slags, der er blevet 
anfaldsfri med den samme behand-
ling, så må vi overveje, om det er no-
get, man skal efterprøve”, siger hun og 
gør opmærksom på, at den slags 
kontrollerede undersøgel- 
ser er en lang og kræven- 
de proces, hvor parterne for 
eksempel skal være parate 
til også at acceptere 
resultatet , hvis det 
er negativt.

KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING

"Der er tusindvis af tilfælde, 
hvor folk siger: Det her har 
hjulpet på min epilepsi. Og 
der er ikke timer nok til at 
efterprøve dem alle sammen, 
så hvilke skal vi tage?"

FØRST, 
UNDGÅ AT GØRE SKADE
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Man skal være selvhjulpen 
eller have hjælper med. 

Pris kr. 300 pr. person,

Prisen dækker kost og logi. 
Transport og drikke varer 
betaler du selv. 

Weekenden er alkoholfri.

Tilmelding til Line Andrup 
senest 1. marts på telefon 
22 92 03 40 eller mail
lineandruph@gmail.com

SOCIAL
WEEKEND
FOR UNGE
MELLEM 16 OG 35 ÅR I SKOVLYST, GEELSKOV, 
KERTEMINDE DEN 10. - 12. APRIL.

Foto: Stefan_Kellner

FORLÆNGET
FAMILIEWEEKEND  I  
”SMÅLANDSHAVET” 

I KARREBÆKSMINDE 
25. JUNI - 28. JUNI

Egen ferielejlighed, fællesmåltider, fri adgang 
til indendørs svømmehal, sejltur til Gavnø slot 

med mulighed for "Go High" samt oplæg og debat
om epilepsi for både børn, unge og voksne.

Alt sammen for 950 kr. pr. person over 12 år 
og 525 kr. pr. person under 12 år. 

Børn under 2 år er gratis. 

Tilmelding hos Berit Andersen, 
berit@ngsob.dk - mobil 20 64 76 47

Tæt på Vesterhavets naturskønne område med 
klitter og strand og et center med bl.a. bade-
land og bowlingbaner.

Prisen er kr. 375 for medlemmer og 
kr. 675 for ikke-medlemmer (inkluderer et års 
medlemskab). Prisen er 
incl. fællesspisning fredag og lørdag aften, 
morgenmad lørdag og søndag 
morgen samt fri adgang til badeland.  
Strømforbrug er excl. og afregnes separat ved 
afrejse.

Kontakt Lars Frich på mail  
frich6700@gmail.com, hvis du ønsker tilmel-
dingsblanket eller har spørgsmål. 

(Priserne er baseret på minimum 2 betalende 
pr. lejlighed). 

  20. – 22. MARTS 2015 

   FAMILIEWEEKEND  
  I HO FERIECENTER
  VI GENTAGER SUCCESSEN MED SOCIAL 

WEEKEND FOR HELE FAMILIEN
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FAMILIESOMMERLEJR
Dansk Epilepsiforenings fede, farve-
rige og frydefulde familiesommer-
lejr er fra den 11. til den 17. juli.

Kontakt:
lone.noerager.email@private.dk 
eller tlf. 30 88 37 92. 

UNGDOMSSOMMERLEJR
Fra den 19. til den 24. juli  er der en 
uge med gode oplevelser, samvær 
og sjov for unge fra 18-35 år.

Kontakt lineandruph@gmail.com 
eller tlf. 22 92 03 40. 

MOBIL EPILEPSIALARM

info@ictalcare.dk

PRØV DEN I 30 DAGE!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  























Specialrådgivning om Epilepsi rådgiver 
og vejleder borgere med epilepsi samt 
pårørende og professionelle om de sociale 
problemstillinger, der kan knytte sig til 
epilepsi.

Det er gratis for alle at kontakte vores 
rådgivere på telefon 58 27 10 31
(mandag-torsdag kl. 10-14) eller på 
e-mail: soe@filadelfia.dk. 

www.raad-om-epilepsi.dk

 1. APRIL GÅR DET LØS:

  SÅ ÅBNES DER FOR TILMELDING 
TIL FAMILIESOMMERLEJREN OG 
UNGDOMSSOMMERLEJREN...
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NYT FRA RÅDGIVNINGEN

HELLE OBEL
socialrådgiver; 
helleobel@epilepsiforeningen.dk

Helle startede i Dansk Epilepsifor
ening den 1. marts 2013. Forud for det 
har hun har arbejdet på handicap
området i Odense kommune gennem 
mere end tyve år. 

Medlemmer kan enten ringe eller  
maile til foreningens rådgivere på:

Tlf.:66 11 90 91
Tirsdag kl. 09.00 – 14.00
Torsdag kl. 09.00 – 12.00  
 samt  kl. 14.00 – 18.00

LOTTE HILLEBRANDT
sygeplejerske og faglig konsulent;  
lotteh@epilepsiforeningen.dk

Lotte startede i Dansk Epilepsifor
ening den 1. marts 2011. Forud for det 
har hun arbejdet på epilepsiområdet 
gennem mere end tyve år. Først som 
sygeplejerske på på epilepsihospitalet 
Filadelfia, og dernæst som faglig 
konsulent i Videnscenter om Epilepsi. 

 BEHANDLINGER UDEN FOR 
 SYGEHUSVÆSENET 
Du kan få tilskud til visse behandlin-
ger, du køber i andre EU/EØS-lande. 
Det kan eksempelvis være behandling 
hos en læge, tandlæge, fysioterapeut 
eller psykolog.

Betingelserne for at få tilskud er dog 
de samme, som hvis du modtager be-
handlingen i Danmark. Det betyder, at 

hvis der ikke er tilskud til behandlin-
gen i Danmark, kan du heller ikke få 
tilskud til den i et andet EU/EØS-land. 

Der kan kun gives tilskud til behand-
ling hos en udenlandsk behandler, hvis 
hans eller hendes kvalifikationer ”ville 
give adgang til, som autoriseret sund- 
hedsperson, at udøve den pågældende 
virksomhed i Danmark”. 

KAN MAN FÅ BETALT 
BEHANDLING, MAN 
KØBER I UDLANDET?
JA, DET KAN MAN GODT I VISSE TILFÆLDE. DET AF-
HÆNGER BLANDT ANDET AF, HVILKEN BEHANDLING DU 
SKAL HAVE -  OG AF HVEM -  SAMT I HVILKET LAND, 
BEHANDLINGEN KØBES 

Af Helle Obel, socialrådgiver; 
helleobel@epilepsiforeningen.dk

Advokat Ellen Marie Sørensen tilbyder 
medlemmer af Dansk Epilepsiforening 
gratis rådgivning om de generelle regler 
for arv og skifte; herunder også vejled-
ning til hvordan man rent praktisk opretter 
et testamente. Hvis hun skal hjælpe med 
at oprette et testamente, vil denne ydelse 
være forbundet med egenbetaling.

Hun har telefontid for medlemmer af 
Dansk Epilepsiforening 
hver onsdag kl. 15.30 – 17.00 på 
telefonnummer 29 65 17 71. 

Derudover kan Ellen Marie træffes på  
ems@tellusadvokater.dk

GRATIS ADVOKATRÅDGIVNING OM ARV OG SKIFTE
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NYT FRA RÅDGIVNINGEN

 ALTERNATIV BEHANDLING 
Man kan helt generelt ikke få tilskud 
til alternativ behandling. Men hvad er 
egentlig ”alternativ behandling” i den 
sammenhæng? 

Det er forskelligt fra land til land, hvad 
der regnes for alternativ behandling. 
Den danske definition af begrebet, fin-
der du på Sundhedsstyrelsens hjem-
meside om alternativ behandling: 
•  Behandlingsformer udført af behand-

lere, der ikke er autoriserede sund-
hedspersoner.

•  Behandling udført af autoriserede 
sundhedspersoner, men som er ba-
seret på metoder, der hovedsageligt 
bruges uden for sundhedsvæsenet. 
Behandlingen skal kunne udføres 
af personer uden sundhedsfaglig 
autorisation.

Autoriserede sundhedspersoner er 
blandt andre læger, sygeplejersker, 
jordemødre, fysioterapeuter, kliniske 
diætister og kiropraktorer.

KAN MAN FÅ 
TILSKUD TIL 
”ALTERNATIV 
BEHANDLING” 
I DANMARK 
ELLER I UD-
LANDET?

KAN MAN FÅ BETALT 
BEHANDLING, MAN 
KØBER I UDLANDET?

Du kan eksempelvis købe medicin i andet 
EU/EØS-land og efterfølgende få udbetalt 
tilskud i Danmark, eller du kan få refunde-
ret udgifter til tandbehandling, som du er 
berettiget til at få dækket efter sundheds-
lovens §135, altså reglerne om dækning 
af udgifter til tandproteser som følge af 
tandskader opstået i forbindelse med et 
epileptisk anfald.

Du skal selv lægge beløbet ud og kan 
efterfølgende få refunderet beløbet eller 
dele af beløbet. Du kan højst få refunde-
ret et beløb svarende til, hvad tilskuddet 
ville have været, eller hvad behandlingen 
ville have kostet, i Danmark og aldrig 
mere end den faktiske udgift.

 SYGEHUSBEHANDLING I UDLANDET 
Regionsrådet skal tilbyde henvisning til 
behandling i udlandet, hvis den høje-
ste indenlandske specialkundskab her 
i Danmark efter undersøgelse og be-
handling her i landet indstiller dig til 
behandling i udlandet, fordi nødvendig 
behandling ikke kan tilbydes i Danmark. 
Sundhedsstyrelsen skal godkende hen-
visningen. 

Regionsrådet kan i visse tilfælde henvise 
til eksperimentel eller forskningsmæssig 
behandling også i udlandet. Sundheds-

styrelsen kan godkende, at en patient 
henvises til eksperimentel behandling 
her i landet eller i udlandet; det kan ske, 
når det drejer sig om livstruende kræft-
sygdomme eller lignende livstruende 
sygdomme.

Man kalder det eksperimentel behandling, 
når der ikke findes samme grad af viden-
skabelig dokumentation for, at den vir-
ker, som ved den etablerede behandling 
(Kilde: Sundhedsstyrelsen og komitéen 
for Sundhedsoplysning, 2012).

Der kan ikke henvises til alternativ be-
handling.

Søger du sygehusbehandling i et andet 
EU/EØS-land, og er det en behandling, 
der kan tilbydes her i landet, kan du få 
refunderet udgifter til sygehusbehandling 
i andet EU/EØS-land til samme eller lig-
nende behandling, du ville være tilbudt 
her i Danmark på offentligt sygehus.

Du skal være opmærksom på, at syge-
husbehandling kræver en lægehenvis-
ning og at visse behandlinger tillige kræ-
ver en forhåndsgodkendelse, for at 
du kan få refunderet udgiften eller 
dele af udgiften. På sundheds-
styrelsens hjemmeside kan 

du læse mere om blandt andet forhånds-
godkendelse og hvornår, det er påkrævet.

 VIL DU SØGE BEHANDLING 
 I UDLANDET? 
Hvis du vil søge behandling i et andet 
EU/EØS-land, kan det være en god idé at 
søge om forhåndsgodkendelse, inden be-
handlingen påbegyndes, så du på forhånd 
ved, om du får refunderet hele -  eller dele 
-  af din regning efterfølgende, eller du selv 
skal betale behandlingen. 

 VIL DU VIDE MERE? 
Du kan få yderligere oplysninger dels om 
behandling i udlandet, dels om alternativ 
behandling på Sundhedsstyrelsen hjem-
meside, www.sst.dk, hvor du også finder 
henvisning til Bekendtgørelse nr. 958 af 
29. august 2014 om ret til sygehusbe-
handling m.v.

NEJ, MAN KAN IKKE FÅ TILSKUD TIL ALTERNATIV BEHANDLING 
- HVERKEN I DANMARK ELLER I UDLANDET. DET GÆLDER 
UANSET HVEM, DER ER BEHANDLER
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Et medlem skulle på ferie i udlandet 
og søgte i den forbindelse SOS om 
medicinsk forhåndsgodkendelse. SOS, 
der vurderede hendes helbredsforhold 
på vegne af hendes forsikringsselskab, 
tog forbehold for behandlingsudgifter i 
tilknytning til epilepsien.  Medlemmet 
har siden 2006 haft epilepsi og havde 
seneste anfald og medicinøgning må-
neden inden ansøgning. 

Medlemmet har anfald 1-2 gange 
ugentligt i form af bl.a. fjernhed, forvir-
ring, nedsat koncentration, hovedpine 
og træthed. Der har ikke været anfalds-
episoder med behov for akut hjælp el-
ler indlæggelse siden 2006/2007. 

Medlemmet klagede over forsikrings-
selskabets afgørelse med henvisning 
til, at der ikke er tale om kramper, men 
små anfald med fjernhed og mang-
lende kontakt. Dette indebar ikke en 
større risiko for forsikringsselskabet 
end ved forsikring af ”raske personer”. 

Ankenævnet lagde i sin afgørelse 
vægt på, at der ikke ydes dækning 
for skader som følge af kroniske li-
delser eller lidelser, der var til stede 
før afrejsen, medmindre det ikke 
med rimelighed kunne forventes, at 
lidelse ville medføre behandlingsbe-
hov under rejse. Endvidere fremførte 
de, at epilepsi dækker over mange 

sygdomstilstande , og i forhold til et 
forbehold skal der foretage s en kon-
kret vurdering af klagerens tilstand. 

Flertallet fandt, at: ”…klageren har bevist, 
at hendes epilepsi har en sådan karakter, 
at den ikke med rimelighed kan forventes 
at ville medføre et behandlingsbehov un-
der rejsen. Der er herved blandt andet lagt 
vægt på, at klagerens epilepsianfald ifølge 
de lægelige akter kommer til udtryk ved 
”absencer”, og at de, efter det oplyste, ikke 
har affødt behandlingsbehov eller indlæg-
gelser siden 2006/2007”. 

Ankenævnet for Forsikring ændrede 
dermed forsikringsselskabets afgørelse.

MEDHOLD I 
KLAGE OVER
REJSEFORSIKRING
HVIS DIT FORSIKRINGSSELSKAB TAGER FORBEHOLD MOD UDGIFTER I FORBINDELSE MED 
EPILEPSI, NÅR DU TEGNER REJSEFORSIKRING, SKAL DU MÅSKE OVERVEJE AT KLAGE? 
DET GJORDE ET MEDLEM – OG DET GAV POTE

Af Helle Obel, socialrådgiver; 
helleobel@epilepsiforeningen.dk

Eventyrløbet i Odense den 14. maj er 
Danmarks største motionsløb. Dansk 
Epilepsiforening deltager igen i år; sid-
ste år var vi 99 deltagere, som var med 
til at skabe synlighed for epilepsisagen. 
Vi har et mindre telt, der åbner kl. 9, 
hvor der vil være kaffe og rundstyk-
ker. Senere på dagen er der grillpølser 
og sodavand/øl, når du er i mål. Husk 
tæpper; det minder om en hyggelig 
skovtur, blot med 25.000 deltagere. 

Hvis du medbringer dit løbsnummer, 
er der om eftermiddagen adgang til gra-
tis koncert med Joey Moe og Michael 
Learns to Rock. Hjælp os med at blive 
flere end 100 deltagere og kom og få en 
sjov og anderledes dag med Epilepsi-
foreningen. Du melder dig til på hjem-
mesiden; eventuelle spørgsmål kan 
rettes til: Ann Britt Jensen på lands-
kontoret på telefon 66 11 90 91.

VIL DU MED 
OS TIL 
EVENTYR-
LØBET
14.05.2015



 NY PROFESSOR PÅ  EPILEPSIOMRÅDET 

Anne Sabers tiltrådte 1. januar 2015 som 
professor i neurologi ved Københavns 
Universitet med fokus på epilepsi. 

Anne Sabers er 56 år og blev uddannet 
læge i 1986. Siden hendes speciallæge-
uddannelse i neurologi i 1994 har hun 
været beskæftiget med behandling af 
patienter med epilepsi, dels som over-
læge på Epilepsihospitalet i Dianalund 
i 1997-2002, dels på Glostrup Hospital 
2002-2009. Siden 2009 har hun været 
overlæge og leder af Epilepsiklinikken 
på Rigshospitalet, hvor hun samtidig 
varetager ledelsen af epilepsikirurgi-
funktionen i Danmark. 

Hun har skrevet over 100 videnskabe-
lige artikler, bøger og kapitler i lære-
bøger om epilepsi, og er bl.a. medfor-
fatter til den nye basisbog for fagfolk 
om epilepsi, ”Epilepsi – en basisbog”.  

Anne Sabers håber, at hun med sit 
professorat vil kunne medvirke til at 
øge interessen for epilepsi i Danmark, 
både i form af uddannelse af flere 
special læger med ekspertise i epilepsi 
og øgede aktiviteter inden for epilep-
siforskning. 

Dansk Epilepsiforening ønsker Anne 
Sabers tillykke med udnævnelsen.

 SERVICELOVEN UNDER ANGREB 
Dansk Epilepsiforening har afleveret 
et skarpt høringssvar i tilknytning til 
de ændringer, Socialministeren har 
fremlagt for grundlæggende ændrin-
ger af servicelovens bestemmelser for 
voksne med handicap.

Læs Epilepsiforeningens høringssvar 
på hjemmesiden.

I første omgang – og højst usædvan-
ligt – har ministeren trukket forslaget 
tilbage. 

 KLAP PÅ KURSUS 

Som man kan se andetsteds i bladet, 
og annoncen på bagsiden, er Dansk 
Epilepsiforening gået ind i et samar-
bejde med projektet KLAP med hen-
blik på at skabe jobs til personer med 
epilepsi på førtidspension. 

I den forbindelse har foreningens to 
rådgivere – Lotte Hillebrandt og Helle 
Obel – haft alle KLAP-projektets job-
konsulenter på et epilepsikursus. Det 
foregik på foreningens landskontor  
d. 14. januar og debatten flød livligt. 

Jobkonsulenterne har hermed fået so-
lid viden om epilepsi, som de kan 
bruge i deres arbejde med Dansk Epi-
lepsiforenings medlemmer.

 GENERALFORSAMLINGER 
 LANDET RUNDT 
Dansk Epilepsiforenings 10 kredse af-
vikler i årets første måneder general- 
forsamlinger landet rundt. Via for-
eningens hjemmeside kan man se 
tidspunkter og steder for de forskellig e 
arrangementer.

Det vil også fremgå af hjemmesiden, 
hvem der vælges til kredsbestyrelser-
ne. Vi ønsker alle kredse en god gene-
ralforsamling.

 WORKSHOP I SVENDBORG 
Kredsformand for Fyn,Julie Gad Isager, 
faglig konsulent og sygeplejerske Lotte 
Hillebrandt samt direktør Per Olesen 
deltog i en workshop i tilknytning til 
et projekt i Svendborg, som skal skabe 
bedre rammer for familier med børn 
med kroniske sygdomme (herunder 
epilepsi). Det blev en rigtig spænden- 
de dag og det var meget opmuntrende, 
at se så mange engagerede mennesker, 
både frivillige og fagfolk fra Svendborg 
Kommune, der gerne vil styrke et prio-
riteret område.

 INTERNATIONAL 
 EPILEPSIDAG 9. FEBRUAR 
Datoen er værd at bide mærke i; den 
første verdensomspændende epileps-
dag nogen sinde. Vi fejrede dagen 
med en virtuel kampagne, der kan ses 
via foreningens hjemmeside. Tak til 
alle, der deltog og bidrog med at spre-
de budskabet!

 EKSPERTHØRING OM 
 MEDICINSK CANNABIS 
Direktør Per Olesen deltog 4. decem-
ber i en lukket eksperthøring på Chri-
stiansborg arrangeret af Folketingets 
sundheds- og forebyggelsesudvalg om 
medicinsk cannabis. Her fik en grup-
pe inviterede aktører mulighed for at 
fremlægge forskellige vinkler på om-
rådet; herunder altså også Dansk 
Epilepsi forenings synspunkter om 
emnet.
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SIDEN SIDST

Anne Sabers

KLAP-projektets jobkonsulenter 
på epilepsikursus

EPILEPSI 
– EN BASISBOG
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INFO-SIDEN

ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL 
SERVICE; MERUDGIFTER BØRN

KENDER DU 
LANDSFORENINGEN 
BØRNS VOKSENVENNER?
Foreningen tilbyder at formidle venskaber mellem voksne og børn, der er på-
rørende til eller vokser op i familier med handicap. Det kan være en søskende 
til et barn med handicap eller børn af forældre med handicap.

Voksenvenner er frivillige, ressourcestærke voksne, der savner at lege og have 
børn i deres liv. En voksenven er ikke en erstatning for forældrene, men et 
supplement og en ven til barnet uden handicap, og som kan lave ting med 
barnet, som det er svært for forældrene at nå eller have mulighed for.

Læs mere på www.voksenven-Kbh.dk

Fra 1. januar 2015 afskaffes fastsættelse af merudgiftsydelsen i ottende dele 
standardbeløb. I stedet afrundes beløbet til nærmeste hele 100 kr. i forhold til de 
sandsynliggjorte merudgifter. Alle sager om merudgifter skal være genberegnet 
senest den 1. januar 2016.

Lovændringen betyder også, at uanset stigninger i merudgifterne kan du som 
borger ikke kræve genberegning af tilskuddet, før der er gået et år fra seneste 
fastsættelse. Kommunen har dog mulighed for at foretage genberegning inden 
1-års perioden. Du kan se Dansk Epilepsiforenings bemærkninger til lovforsla-
get på hjemmesiden.

Se også Bekendtgørelse nr. 32 af 21. januar 2015 
på www.retsinformation.dk

SOCIALRÅDGIVER-
PRAKTIKANT

Den 4. februar 2015 starter social-
rådgiverstuderende Line Larsen i 
praktik i Dansk Epilepsiforening. 
Line skal, inden hun afslutter prak-
tikken ultimo juni, få en fornem-
melse af, hvad arbejdet som social-
rådgiver i en patientforening som 
vores byder på, og hun skal væk fra 
skolebænken og ud at lave ”rigtigt” 
socialrådgiverarbejde. 

Line skal følge socialrådgiverens 
arbejde og herunder også rådgive 
medlemmerne under kyndig vej-
ledning.

Derfor kan I opleve, at når I ringer til 
socialrådgiveren, kan det være Line, 
I får i røret; eller det kan være Line, 
der svarer på spørgsmål, I sender til 
socialrådgiveren via mail. 

Vi er glade for på denne måde at kun-
ne være med til at uddanne Line og vi 
håber, at I vil tage godt imod hende.

NY PRAKTIKANT
LINE LARSEN
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Hvad er KLAP?
KLAP er en forkortelse for: Kreativ langsigtet 
arbejdspladsplanlægning. KLAP er et lands-
dækkende projekt, der vil sikre job til alle. 

Vi udvikler jobs til mennesker med kognitive 
vanskeligheder, der får førtidspension. 

Vi har otte jobkonsulenter fordelt over 
hele landet – alle parate til at hjælpe den 
enkelte med at få et arbejde.

Vi har indgået jobskabelsesaftaler med mange 
store, landsdækkende virksomheder 
– og har sammen med dem skaffet arbejde til 
mere end 750 personer på førtidspension.

Projektet kører under Landsforeningen LEV. 

KLAP har netop indgået aftale med 
Dansk Epilepsiforening om udvikling af jobs 
til mennesker, der pga. epilepsi har fået 
tilkendt førtidspension.

Læs mere på klapjob.dk

NEMOS® er en ny form for behandling af epilepsi, som fyl-
der som en mobiltelefon og fungerer gennem stimulering af 
vagusnerven med svage impulser via en elektrode, patien-
ten bærer som en øresnegl. Behandlingen indebærer således 
ikke nogen former for operation.

NEMOS testes aktuelt af patienter på Rigshospitalet og Glo-
strup Hospital. Professor Anne Sabers fortæller i den sam-
menhæng: ”Vi har netop udleveret NEMOS til test hos pa-
tienter på Rigshospitalet og Glostrup Hospital. Der er stor 
interesse for den nye behandlingsform, både blandt os læger 
og hos patienterne. Den primære grund, til at patienterne 
gerne vil prøve NEMOS, er naturligvis, at de håber, at be-
handlingen kan mindske hyppigheden af deres anfald eller 
være et alternativ til den indopererede nervus vagus-stimu-
lator. Det bliver spændende at erfare, hvilken effekt patien-
terne oplever af behandlingen”, afslutter Anne Sabers.

T-VNS 
– EN NY BEHANDLINGSMETODE

GODT 
LÆSE STOF:
Hvis du vil læse mere om alternativ og komplemen-
tær behandling af epilepsi på engelsk:

”Alternative therapies for epilepsy”Af Orrin  
Devinsky, Steven C. Schachter, Steven V. Pacia.
Forfatterne er erfarne epilepsilæger og bogen er pri-
mært skrevet til fagpersoner. Den indeholder blandt 
andet et overblik over forskellige komplementære og 
alternative behandlingsformer og beskriver nogle af 
de mange dilemmaer, der er omkring brug og måling 
af effekt. Bagest i bogen findes et afsnit med fokus på 
livsstilsændringer og livskvalitet. 
Udgivet på forlaget Demos Medical i 2012

Hvis du vil læse mere om komplementær og alterna-
tiv behandling generelt: 

”Komplementær og alternativ behandling; på vej 
mod en integreret medicin” Af Audun Myskja.
Den norske forfatter er både speciallæge  i almen-
medicin og uddannet i alternativ behandling. Bogen 
beskriver mange konkrete behandlingsformer i prak-
sis, men problematiserer også fordomme og halve 
sandheder inden for både den alternative og den tra-
ditionelle behandlingstilgang. Bogen er skræddersyet 
til de sundhedsprofessionelle i det konventionelle 
sundhedsvæsen samt terapeuter inden for komple-
mentær og alternativ behandling. 
Udgivet på Munksgaards Forlag i 2010

© cerbomed GmbH. 
All rights reserved.
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 KREDS BORNHOLM
Dækker Bornholm.

Formand:
Peter Vomb, Østergade 29, 3720 Aakirkeby, 
Tlf: 56 97 07 12/29 70 07 12. 
Mail: petervomb@privat.dk 

KREDS FYN
Dækker kommunerne: Assens, Fa-
aborg, Midtfyn, Kerteminde, Lange-
land, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, 
Odense, Svendborg, Ærø.

Formand:
Julie Gad Isager, Åby Skovvej 58B, 
5883 Oure. Tlf.: 26 24 59 81. 
Mail: jgadisager@gmail.com 

KREDS KØBENHAVN
Dækker kommunerne: Albertslund, 
Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiks-
berg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, 
Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, 
København, Lyngby -Taarbæk, Rød-
ovre, Vallensbæk og Tårnby.

Formand:
Jesper Rosenvinge Austad, 
Ragnhildgade 76, 3. tv., 
2100 København Ø. 
Tlf. 39 29 24 91 eller mobil 28 11 81 03, 
Mail: jesper.r.austad@kabelnettet.dk

AFTENKLUBBEN
- netværk for voksne og unge med epi-
lepsi. Alle kan deltage i aftenklubben; 
vi arrangerer blandt andet udflugter og 
biografture.
Arrangementerne afvikles løbende; 
ved indendørs aktiviteter (kurser, fore-
drag m.v.), afvikles disse i Valby Kultur-
hus’ lokaler. Hvis du vil vide mere om 
aktiviteterne, kan du sende en mail til: 
Jens Dirk Andersen
jens1andersen@gmail.com

KREDS MIDTSJÆLLAND
Dækker kommunerne: Greve, Køge, 
Lejre, Roskilde, Solrød.

Kredsen er indtil 2016 fusioneret med 
Kreds Vestsjælland og medlemmerne kan 
derfor deltage i deres arrangementer.

Kontaktperson:
Berit Andersen, Sandåsvej 16, 
Ulstrup, 4400 Kalundborg. 
Tlf. 57 67 57 70/20 64 76 47. 
Mail: vestsjalland@epilepsiforeningen.dk

KREDS MIDTVESTJYLLAND
Dækker kommunerne: Herning, Hol-
stebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkø-
bing-Skjern, Struer, Skive, Silkeborg, 
Viborg.

Formand:
Dinah Lind Christensen, 
J.P. Lauritsensvej 21, Jegindø, 
7790 Thyholm. 
Tlf.: 60 64 68 69. 
Mail: dinahlind@gmail.com

FØLG OS PÅ FACEBOOK
Du kan følge os på Facebook: "Epilepsi-
foreningen Kreds Midtvestjylland"; 
her vil der komme mere information 
omkring vores arrangementer. 

KREDS NORDJYLLAND
Dækker kommunerne: Brønderslev-
Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring  , 
Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, 

Thisted, Vesthimmerland, Aalborg, 
Jammerbugt.

Formand:
Bente Djørup, Poul Paghsgade 33, 
st.th., 9000 Aalborg. 
Tlf. 21 42 18 58. Mail: 
benteogole@stofanet.dk

NETVÆRK OG BOWLING
Vil du vide mere om vore netværksmø-
der og bowling i Aalborg, kan du kon-
takte Jesper Skjødt på tlf. 21 44 54 53. 
Vil du vide mere om bowling i Hobro 
kan du kontakte Ivan Kronborg på tlf. 
21 74 28 45.

SOCIAL WEEKEND 2015
Der afholdes social weekend i Blokhus 
den 18. - 20. september. Alle medlem-
mer i Kreds Nordjylland kan tilmelde 
sig den sociale weekend, men familier 
med børn har fortrinsret. Sted: 
LIEN, Lars Liensvej 48, Pirupshvarre, 
9492 Blokhus.
Følg med på kredsens hjemmeside

KREDS NORDSJÆLLAND
Dækker kommunerne: Allerød, Ege-
dal, Fredensborg, Frederikssund, Hals-
næs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hil-
lerød, Hørsholm, Rudersdal.

Formand:
Peter Balle, Svanholmvænge 35, 
3650 Ølstykke. 
Tlf. 50 58 59 63. 
Mail: peterballe1969@gmail.com

KREDSSTOF

SOMMERHUS KREDS NORDJYLLAND
Kreds Nordjyllands sommerhus 
– 200 m fra Vesterhavet, Lønstrup.Der er plads til 5 personer og huset er fuldt møbleret.   

Huset udlejes for maks. 14 dage ad gangen  
– i højsæsonen kan huset kun lejes for én uge.  
Udlejes hele året.
Priser inkl. forbrug pr. uge:1. juni – 31. august: 2.500 kr.1. september – 31. maj: 2.100 kr.Ring på tlf. 9837 1942 (man. – tors. kl. 17-19)
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KREDS SYDSJÆLLAND
Dækker kommunerne: Lolland, Guld-
borgsund, Fakse, Vordingborg, Næst-
ved og Stevns kommuner

Formand:
Erik Nymark Hansen, Herlufholms 
Allé 87, 4700 Næstved. Tlf. 21 61 45 35. 
Mail: sydsjalland@epilepsiforeningen.dk

NYT:
Kredsen er kommet på Facebook. Du 
finder os ved i søgefeltet at skrive “Syd-
sjalland Epilepsiforeningen”. Her kan 
du se, hvad der rører sig i kredsen.

18. APRIL KL. 13: RUNDVISNING PÅ 
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS
Rundvisningen varer et par timer og 
efterfølgende er der lidt hygge med 
kaffe og kage.

MAILADRESSER
Hvis du har lyst til at modtage nyheder 
og andre informationer fra os, er du 
velkommen til at sende en mail til: 
epilepsi@epilepsiforeningen.dk 
og give os din mailadresse.

KREDS SYDJYLLAND
Dækker kommunerne: Aabenraa, Fre-
dericia, Haderslev, Kolding, Sønder-
borg, Tønder. Kredsen er indtil 2016 
fusioneret med Kreds Sydvestjylland 
og medlemmerne kan derfor deltage i 
deres arrangementer.

Kontaktperson:
Marianne Møller Petersen, 
Bakkegårdsparken 25, 6600 Vejen. 
Tlf. 75 36 59 90.
Mail: marianne.moeller@os.dk

KREDS SYDVESTJYLLAND
Dækker kommunerne: Billund, Esbjerg , 
Fanø, Varde, Vejen, Vejle.

Formand:
Marianne Møller Petersen, 
Bakkegårdsparken 25, 6600 Vejen. 
Tlf. 75 36 59 90.
Mail: marianne.moeller@os.dk
 

FAMILIEWEEKEND I HO
Husk familieweekend i Ho den 20. – 22. 
marts. Se annoncen på side 14 i bladet. 
Medlemmer fra hele landet kan deltage.

NETVÆRKSCAFÉ FOR VOKSNE 
MED EPILEPSI
Vi har stor succes med vores net-
værksgruppe for voksne med epilepsi 
og deres eventuelle partner. Vi mødes 
hver 3. mandag i måneden kl. 19.00 til 
en snak om hverdagens udfordringer. 
Indtil videre har gruppen arrangeret 
Stand Up, Håndboldfest og en tur ud 
at spise. Kom og vær med. Det sker 
på Vindrosen, Exnersgade 4, ”Østbo”, 
6700 Esbjerg. 

FØLG KREDSEN PÅ FACEBOOK
Hold øje med os i kalenderen og ikke 
mindst på vores side på Facebook – søg 
under Dansk Epilepsiforening Kreds 
Sydvestjylland.
  

KREDS VESTSJÆLLAND
Dækker kommunerne: Holbæk, Kalund-
borg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø.

Formand:
Berit Andersen, Sandåsvej 16, Ulstrup, 
4400 Kalundborg. 
Tlf. 57 67 57 60/20 64 76 47. 
Mail: vestsjalland@epilepsiforeningen.dk

27. JUNI: BUSTUR TIL DYREHAVSBAKKEN

Vi starter med en 2-retters menu kl. 17.30 
i restaurant Dyrehaven, hvorefter vi 
skal se Cirkusrevyen, der igen i år har 
Ditte Hansen med på revyholdet.

Vi har købt 25 billetter, som udbydes 
til den fordelagtige pris af 600 kr. ef- 
ter først-til-mølle princippet. Der vil 
blive tilbudt opsamling i Slagelse, Sorø, 
Diana lund, Holbæk samt Roskilde. 

Kontakt Tommy Jørgensen på mail:
tommypost@tdcadsl.dk eller på 
mobil 30 28 59 41.

25. – 28. JUNI: 
FORLÆNGET FAMILIEWEEKEND
Kom med til ”Smålandshavet” i Karre-
bæksminde og få faglige oplevelser, 
skønne oplevelser og mulighed for net-
værksdannelse. Se annoncen på side 14 
i bladet.

AFTENKREDSEN
Aftenkredsen i Dianalund mødes nor-
malt hver onsdag aften kl. 19.00. Du 
er meget velkommen. Kontakt Niels 
Rosenkrands, tlf. 58 26 57 71 for nær-
mere oplysninger om programmet for 
de enkelte gange. Aftenkredsen mø-
des i ”Lindebo”, 2. sal, Kirkevej 4, 4293 
Dianalund. Se datoer i kalenderen på 
www.epilepsiforeningen.dk

MØD OS PÅ FILADELFIA
Den sidste tirsdag i måneden kan du 
møde kredsen et par timer på Fila-
delfia. Se vores opslag på henholdsvis 
børneafdelingen og voksenafdelingen.

KREDS ØSTJYLLAND
Dækker kommunerne: Favrskov, Heden-
sted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, 
Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Århus.

Formand:
John Bering Petersen, 
Kildeparken 72, 8660 Skanderborg, 
Tlf. 86 52 10 83/ 51 96 89 95. 
Mail: fam.bering@gmail.com

FÆRØERNE
Epileptikarafelag Føroya, Íslandsvegur 
10C, 100 Tórshavn

Formand:
Randfríð Sørensen, 
Tlf. 00298 263078
Mail: randfrid@olivant.fo



Vi har masser af  
job muligheder til dig  
- spørg din jobkonsulent 
eller gå ind på jobnet.dk 
og søg på klap

Sms job til 1999 og så  
kontakter vi dig snarest

Hovedstaden centrum/syd
Mini Dina Lundquist Knudsen
T:  2965 4427   
M:  mk@klapjob.dk

Nordsjælland
Sasha Mastek
T:  2239 5725  
M:  sm@klapjob.dk

Sjælland
Stine Lindskou
T:  2965 3537   
M:  sl@klapjob.dk

Syddanmark
Kjeld Allan Møller-Madsen
T:  2937 7150   
M:  kamm@klapjob.dk

Midtjylland
Keld Hvalsø Nedergaard
T:  2965 4639   
M:  khn@klapjob.dk

Nordjylland
Sanne Due
T:  2965 5745   
M:  sd@klapjob.dk

Til dig, der 
har epilepsi,  
får førtids
pension og 
gerne vil have 
et arbejde ...

KLAP (kreativ langsigtet arbejdsplanlægning) er et 
projekt under Landsforeningen LEV, der arbejder 
for at skaffe  skånejob til mennesker med kognitive 
vanskeligheder. KLAP har en række landsdækkende 
aftaler med virksomheder om at skabe jobmulig-
heder, ligesom vi har et landsdækkende team af 
jobkonsulenter som er klar til at hjælpe. 

Du kan læse mere om KLAP på klapjob.dk... så har vi måske et job til dig...
KLAP har bla. samarbejde med:


