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Overholder kommunen

LOVEN?

FREMTIDENS
PATIENT

er med til at bestemme
sin behandling

Tema

Retssikkerhed

free epilepsialarm

R

- 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.
Energivej 3, 4180 Sorø

Læs om den kliniske test på vores Telefon 5850 0565
hjemmeside, og se video om brug af www.danishcare.dk
alarmen.
info@danishcare.dk

HENT
HENT APP’EN
”EPILEPSI” TIL
ANFALDSREGISTRERING

DEN I APP STORE
OG GOOGLE
PLAY

GRATIS
ADVOKAT
RÅDGIVNING
OM ARV OG
SKIFTE

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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Advokat Ellen Marie Sørensen tilbyder medlem
mer af Epilepsiforeningen gratis rådgivning om de
generelle regler for arv og skifte; herunder også
vejledning 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 Epilepsi
foreningen hver onsdag kl. 15.30 – 17.00
på telefonnummer 2965 1771.
Derudover kan
Ellen Marie træffes på
ems@tellusadvokater.dk

LEDER

KEND DIN RET
Retssikkerhed
som tema lyder
nok lidt tørt og
kedeligt. Men
det er desværre
nødvendigt, at
kende sin ret i
dagens velfærdssamfund. Her er en lille
værktøjskasse med gode råd om, hvad
du har ret til som patient på et sygehus
eller som borger, der har brug for hjælp
fra kommunen.
Retssikkerheden betyder, at borgere
med samme behov for hjælp, skal be
handles ens og ikke tilfældigt. Vi har ret
til en vis service fra det offentlige, mens
vi omvendt ikke kan pålægges flere
pligter end de, der er lovhjemmel til.
Fra Epilepsiforeningens rådgivning ved vi,
at retssikkerheden ikke altid overholdes.
Det er helt naturligt, at man som borger
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»»Epilepsipatienter skal have større
indflydelse på behandlingen

kan have svært ved at gennemskue ens
rettigheder, muligheder og forpligtelser.
Værre er det, når myndighederne har
svært ved at gennemskue reglerne, og
derfor laver fejl i sagsbehandlingen.

erne skal rette sig efter, når de træffer
beslutning om ydelser til borgerne. Den
tidligere regering forsøgte det samme,
men gav op på grund af massive prote
ster fra handicaporganisationerne.

Kommunen kan være på glatis, når den
skal fortolke, hvordan nye love skal for
stås. En anden forklaring er, at nogle
kommuner prøver grænser af. Måske
fordi de er presset økonomisk.

Politikerne på Christiansborg og i kom
munerne ønsker færre paragraffer. Pro
blemet er, at de samtidig vil give mulig
hed for flere skønsmæssige afgørelser i
kommunerne. Så bliver det nemmere at
styre. Vi har igen sagt klart nej tak.

Det er et problem for retssikkerheden,
når lovgivning bliver fortolket meget
forskelligt fra kommune til kommune.
Det er ganske utrygt, at der kan være
store forskelle rundt i landet.
Der er opstået en markant mistillid
mellem borgere og kommuner. Det er
kender politikere over en bred kam.

Vi vil gerne være med til at rydde op i
regeljunglen, men vi kæmper imod en
rettighedsmassakre. Borgerne skal ikke
miste retskrav på at få hjælp fra kom
munen. I skrivende stund ser det ud til,
at et bredt flertal på Christiansborg har
lyttet til handicaporganisationerne.
Lone Nørager Kristensen

Regeringen vil derfor forenkle service
loven. Det er den lov, som kommun
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FREMTIDENS PATIENT ER MED TIL
AT BESTEMME SIN BEHANDLING

Epilepsi udgives af Epilepsiforeningen. Tlf.: 6611 9091. E-mail: epilepsi@epilepsiforeningen.dk. Hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk.
Protektor: H.K.H. Prinsesse Marie. Ansvarshavende redaktør: Per Olesen. Kun artikler underskrevet af landsformanden udtrykker Epilepsiforeningens
officielle holdning. Der kan frit citeres fra bladet med tydelig kildeangivelse. Deadline for næste blad: 16. januar 2017. Annoncer: tlf. 6611 9091. ISSN-nr.
0107-2668. Layout/tryk: clausengrafisk.dk. Oplag: 8.500. Forsidefoto: Berit Andersen af fotograf Kirstine Mengel’

Svanemærket tryksag 5041 0513

11.2016 | EPILEPSIFORENINGEN | SIDE 3

TEMA:

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk
Foto: Kirstine Mengel

RETSSIKKERHED

”DE RÅDNE KAMPE
MED KOMMUNEN,
HVOR MAN FÅR ONDT I MAVEN, HVIS DER STÅR
KALUNDBORG KOMMUNE PÅ KUVERTEN”

HVIS DU HAR RETFÆRDIGHEDSSANS OG ER GLAD FOR AT BO I ET RETSSAMFUND, SÅ
VIL DEN HER HISTORIE GØRE DIG HARM. DET ER HISTORIEN OM, HVORDAN DET ER AT
TAGE VARE PÅ EN VOKSEN SØN MED UDVIKLINGSHÆMNING OG SVÆR EPILEPSI 24-7
OG ERFARE, AT KOMMUNEN KAN BEHANDLE HAM, SOM DE HAR LYST TIL
Alex er en 38-årig mand med en svær
epilepsi og stærk udviklingshæmning,
der betyder, at han har et funktions
niveau som en på to år. Han bor hos
sine forældre, Berit og Ole, der hjæl
per ham og sørger for ham.

”Det er toiletbesøg. Det er bad, tand
børstning, og alt hvad der hører til
personlig pleje. Alt praktisk. Tøj af og
på. Sko af og på. Sondemad”, svarer
hun og fortæller, hvordan en dag med
Alex ser ud:

”Han har brug for hjælp til alt”, for
tæller Berit mig: ”Han har ikke noget
sprog. Han kan gøre sig forståelig ved
hjælp af lyde og mimik – det er han
faktisk rigtig god til. Han kan ikke
være alene hverken inde eller ude.
Han aner ikke, at trafik er farlig. ”

”Alex er en, der skal have tid. Det
tager et par timer om morgenen at
komme op og komme i bad og spise
og gøre klar, til enten at bussen kom
mer, og han skal i dagtilbud, eller vi
skal være hjemme. Alt det skal han
have hjælp til. Han bliver hentet kvart
i ni de dage, hvor han skal i dagtilbud.
Hvis han er hjemme, så laver vi aktivi
teter alt efter, hvad han orker – han er

”Alt er ret meget”, indvender jeg: ”Hvad
er alt?”

god til puslespil og kan godt lide bil
ledlotteri. Han har en gynge i haven,
han er glad for, eller vi spiller lidt bold.
Vi kan også gå en tur – det vil sige,
at han går så meget som han kan, og
så er det kørestol for resten. Så er det
frokost, og det tager også en times tid.
Så laver vi aktiviteter igen. Hvis han
har været i haven om formiddagen så
går vi en tur om eftermiddagen eller
omvendt. Vi skal i det hele taget sørge
for, at han har så meget fysisk aktivitet
som muligt”
”I løbet af dagen er der selvfølgelig to
iletbesøg og den slags. Sidst på efter
middagen vil han gerne ind og ligge

FAMILIEN ANDERSENS KAMP MED KOMMUNEN
Familien
får 42 timers
ugentlig støtte
og 49 rådig
hedstimer
22/10 2013

30/01 2014

13/02 2014

10/03 2014

17/03 2014

Revisiteringsmøde skal
revurderer støtten

Familien rykker kommunen

Kommunen bevilger 28,72
timers støtte om ugen.

Familien klager til
kommunen.

Kommunen fastholder støtten
på 28,82 timer om ugen.
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RETSSIKKERHED

en halv time. Så er der aftensmad og
hygge med tv, spil og den slags frem
til ved ottetiden, hvor vi starter af
tentoilettet, hvor han også skal have
hjælp til det hele. Han skal have lavet
udstrækning og mundgymnastik, som
jeg kalder det. Det er et mundstimu
leringsprogram for at holde tingene
ved lige, når man ikke selv spiser, og
bruger munden særlig meget. Vi er på
hele tiden.”
Alex’ epilepsi er Dravet syndrom, hvor
en af følgevirkningerne kan være, at
man får en ekset gang (Crouch Gait),
hvor man falder lidt sammen og går,
så knæene støder mod hinanden. Det

11/04 2014
Familien klager til
Ankestyrelsen

døjer Alex med. Han går usikkert, og
man skal være der og passe på, at han
ikke falder.

krampeanfald. Så han har babyalarm,
og tit sover Berit på en sovesofa på
hans værelse.

De mange år med epilepsimedicin
har nemlig også givet ham osteopo
rose, og han er tidligere faldet hvor
han brækkede lårbenet: ”Det var en
ret hård oplevelse. Det ønsker jeg ikke
igen. Hverken for ham eller for os. For
det er jo os, der står med genoptræ
ningen. Det er ikke noget, nogen an
dre kommer og gør.”

Alex’ dagtilbud er et såkaldt aktivitetsog samværstilbud: ”Der står så fint i
servicedeklarationen, at tilbuddet skal
vedligeholde og udvikle færdigheder
ne hos borgeren. Men det er ren op
bevaring”, konstaterer Berit. Han har
tilbuddet hver dag, men det er meget
svingende, hvor meget han benytter
sig af det.

Han har også brug for hjælp om nat
ten til vendinger, skiftning osv., og for
at nogen kan træde til, hvis han får

Når man har hørt om Alex’ handicap
og hørt, hvordan en dag i familiens liv

08 2014
Ankestyrelsen siger
afgørelsen skal laves om

KOMMUNEN BRYDER USTRAFFET LOVEN

20/11 2014

13/01 2015

Kommunen bevilger 28,48 timers
støtte om ugen

Familien klager til
Ankestyrelsen

20/02 2015
Ankestyrelsen siger, at sønnen skal
have personlig og praktisk hjælp og
overvågning 24 timer i døgnet
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RETSSIKKERHED
ser ud, så er det ret tydeligt, at Alex
ikke kan klare sig selv. Han har brug
for hjælp og støtte fra kommunen. Det
får han da også.
Problemet er bare, at i tre år har Alex’
støtte befundet sig i en slags limbo,
hvor det er uafklaret hvor meget støt
te, han skal have.
For at forstå det, må vi lige se på no
get, de fleste synes er ret kedeligt:
Paragraffer og tal og sagsbehandling.
Men hæng på lidt endnu, for det er
faktisk ret spændende – og rystende.
Alex får det, der hedder borgerstyret
personlig assistance, BPA. Det vil sige,
at borgeren får økonomisk støtte af
kommunen til at betale for den hjælp,
han/hun har brug for. Det er i princip
pet fint nok. I Alex’ tilfælde udbetales
støtten til Berit, som hans nærmeste
pårørende, som så er arbejdsgiver og
arbejdsleder. Hun har valgt, at et ad
ministrationsfirma skal stå for admi
nistrationen af lønudbetalingerne og
regnskabet til kommunen. Alt det er
helt normalt.
Lige nu får Alex 43 timers støtte om
ugen, men det er langt fra nok til at
dække hans behov. Familien vil gerne
kunne ansætte en til at hjælpe med at
holde øje med Alex om natten. Og fa
milien har da også fået medhold hos
Ankestyrelsen i, at 43 timer om ugen
er for lidt:
”De 43 timer er regnet ud efter, at en
visitator har beregnet, at det tager X
antal minutter at bade og Y antal mi
nutter at børste tænder og så videre,
men det er beregnet ud fra et skema.
Vedkommende kender ikke Alex, og
vedkommende har ikke indhentet

09/04 2015
Kommunen bevilger 17 timers
støtte om ugen og 7 timer rådighed
i døgnet.
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25/11 2015
Kommunen bevilger personlig og
praktisk hjælp og overvågning 24
timer i døgnet

11 2015
En dom i en anden sag afgør, at man
ikke kan få overvågningstimer efter
paragraf 95

oplysninger om tidsforbrug. Det er
også derfor, den er hjemsendt fra An
kestyrelsen til fornyet behandling, så
der kan laves en ordentlig vurdering.
Der skal indhentes oplysninger fra
hans dagtilbud og aflastningstilbud,
på hvad der bruges af tid og også fra
mig.”

Tilbage i 2013 fik Alex 42
timers støtte om ugen plus 49
rådighedstimer om ugen. Altså
i alt dobbelt så meget som i dag.

Tilbage i 2013 fik Alex 42 timers støtte
om ugen plus 49 rådighedstimer om
ugen. Altså i alt dobbelt så meget som
i dag. I oktober 2013 skulle den støtte
revurderes, og kommunen kom frem
til, at Alex kunne nøjes med 28,72 ti
mers hjælp om ugen.
Det kunne familien ikke forstå: ”Han
har jo ikke fået det bedre eller ander
ledes eller noget som helst”. Derfor
klagede de til kommunen og senere
til Ankestyrelsen. Lige siden har sa
gen kørt frem og tilbage mellem kom
munen, familien og Ankestyrelsen og
tilbage igen.
Berit har lavet en opgørelse, hvor jeg
kan se alle afgørelserne og klagerne:
”Jeg har bare taget de vigtigste. Alle
rykkere og sådan noget, har jeg ikke
taget med”, siger hun og giver mig to
A4 ark.
Hun peger på nogle datoer og gør op
mærksom på, at kommunen overtræ
der forvaltningsloven: ”De overholder
ikke de fire uger på noget tidspunkt. ”

29/01 2016
På grund af dommen ændrer
kommunen bevillingen til 43 timers
støtte om ugen

24/02 2016
Familien klager til
Ankestyrelsen

RETSSIKKERHED
”Der er ingen sanktionsmuligheder
over for kommunen. Det er jo det, der
er så grotesk. Jeg har spurgt flere steder:
Hvor mange gange kan kommunen
gøre det her? Der er ingen grænse.”

FRA HJÆLP HELE DØGNET
TIL 5 TIMER OM DAGEN
Efter at familien gentagne gange
havde klaget, afgjorde Ankestyrelsen
i 2015, at Alex har brug for personlig
og praktisk hjælp og overvågning 24
timer i døgnet. Og efter ni måneders
yderlige kamp, fik Alex endelig be
vilget støtte til hjælp og overvågning
hele døgnet.

Nu kunne Alex kun få 37 timers støtte
om ugen.
”Hvordan kan man gå fra 24 timer i
døgnet ned til 37 timer om ugen? Det
er sådan noget, man ikke forstår.”
”Hver gang jeg er til møde med dem,
så synes jeg faktisk, at de er fine, søde
og rare, og jeg synes, at vi er enige, og
at møderne gik fint. Derfor bliver jeg
så overrasket, når de her afgørelser så
kommer. For det er stik imod det vi
sad og var enige om.”
”Hvordan påvirker det ens retsfølelse?”
fisker jeg.

Desværre stopper sagen ikke der.
Knap var bevillingen gået igennem, før
en retsafgørelse i en anden sag afgjorde,
at borgere, der får BPA efter paragraf 95,
ikke kan få hjælp til overvågning.
BPA er delt op i to paragrafer i Servi
celoven. Paragraf 95 er for dem, der li
gesom Alex og andre med for eksem
pel epilepsi og udviklingshæmning,
ikke kan administrere arbejdsgiver
rollen selv. Hvis man selv kan funge
rer som leder for sin hjælper, får man
den borgerstyrede hjælp via paragraf
96. De kan få støtte til flere ting og har
flere rettigheder end de, der får hjælp
efter paragraf 95. For eksempel har
de timer til overvågning, ledsagelse
og lov til at tage deres hjælper med
på udlandsrejser. Det må mennesker
som Alex ikke.

”Jeg synes overhovedet ikke Alex har
skyggen af retssikkerhed. Kommunen
kan gøre fuldstændig, som de vil.”

ANGTSANFALD OG PSYKOLOG
Det går ud over ens helbred at køre
sager mod kommunen: ”Det har gjort,
at jeg går til psykolog, fordi jeg fik
angstanfald og sådan noget. Jeg har
jo været i alarmberedskab lige siden
Alex fik epilepsi. Det er ikke noget,
man går og tænker over, men man
er jo i alarmberedskab hele tiden og
parat til at gribe ind, når der kommer
et anfald. Og så alle de rådne kampe
med kommunen, hvor man får ondt i
maven, når der står Kalundborg kom
mune på en kuvert eller det tikker ind,
at der er kommet noget i e-boksen.”

Da Vestre Landsret i november 2015
afgjorde, at man ikke har krav på
støtte til overvågning efter paragraf
95, var Kalundborg – og andre kom
muner – ikke sene til at ændre deres
bevilling.

15/04 2016

20/06 2016

Ankestyrelsen afgør, at
kommunen skal behandle sagen igen
og træffe ny afgørelse.

Kommunen indkalder til møde.
Der er problemer med at finde en
mødedato.

Den største udfordring er kom
munen: ”Det er lettere at have
Alex i forhold til kampen med
kommunen. Det er det altså!”

04/10 2016
Møde for revurderer støtten.

Den største udfordring er kommunen:
”Det er lettere at have Alex i forhold
til kampen med kommunen. Det er
det altså!”
Alex har fået hjælp af kommunen
næsten hele livet. Jeg spørger, om
det altid har været en kamp at få den
hjælp, der var behov for, eller hvornår
det gik galt?
”Den letteste periode var i 80’erne.
Der foregik det sådan, at der kom en
person fra amtet – jeg kan ikke huske
hvad hun var af titel – hjem til en og
snakkede med os og så på Alex. Hun
vurderede så, hvad der var brug for af
hjælp, og hun ordnede det med kom
munen. Det havde vi slet ikke noget
at gøre med.”
”Man kan så diskutere, om der var de
tilbud, der var brug for. Det synes jeg
ikke, der var. Den gang var der ikke
noget specielt fritidstilbud eller botil
bud, men samarbejdet med kommu
nen var udmærket.”
”Det gik fløjten med kommunalrefor
men.”

BERIT HAR EN NÆR VEN,
HUN ALDRIG HAR MØDT
Alex og hans familie er ikke de eneste,
der har problemer i forhold til deres
kommune. Jeg spørger Berit, om der et
forum, hvor mennesker som hende mø
des og får luft for deres frustrationer?
”Jeg har de seneste par år mailet sam
men med en, jeg aldrig har mødt. Det
har virkelig været godt. Ellers er vi
gået med det selv, eller Ole og jeg har
brokket os til familien og den slags –
og til Helle (Epilepsiforeningens so
cialrådgiver, red.). Men det har været

30/10 2016

8/11 2016

Familien rykker kommunen.

Familien venter stadig
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DET SIGER LOVEN OM
SAGSBEHANDLING
Før kommunen træffer afgørelse i din
sag, er det vigtigt at de har været rundt
om alle de her elementer i sagsbehand
lingen:
››
››
››
››
››
››
››

Vejledningspligt
Notatpligt
Retten til aktindsigt
Partshøring
At sagen er fuldt oplyst
Skriftlig afgørelse
Afgørelse modtages indenfor
kommunens tidsfrist
›› Begrundelsen for afgørelsen skal
være dækkende og forståelig
›› Kommunen skal overholde
tavshedspligten
(Kilde: Danske Handicaporganisationer)

dejligt at maile sammen med en, som
står i samme situation.”

så godt med skriveriet og virkelig støt
ter hinanden.”

Berits penneven er også mor til et
handicappet barn i Kalundborg.

Da Ankestyrelsen i april i år kom med
sin seneste afgørelse, sagde de samtidig,
at den udmåling af støtten til Alex, som
kommunen nu arbejder på, skal gives
med tilbagevirkende kraft til 2014.

”Vi har talt om, at vi skal mødes, men
vi har aldrig fået det gjort. Og jeg har
det også sådan lidt: Åh nej, hvad nu
hvis vi ikke kan lide hinanden? Det
ville være forfærdeligt, når vi har det
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Men sagen kører fortsat, og det er ikke
til at vide, hvilken afgørelse kommu

nen ender med at træffe, eller hvornår
det sker. De er egentlig forpligtet til at
sige, hvornår man kan vente en afgø
relse, men det har de ikke gjort.
Så Alex og hans familie venter stadig.

Epilepsi
Bedre livskvalitet

Epilepsihospitalet under FILADELFIA er Danmarks
førende og eneste højt specialiserede hospital for
patienter med epilepsi.
Vi har i mange år modtaget patienter med kompleks
epilepsi til undersøgelse og behandling fra alle dele af
landet.
For de fleste af vores patienter er undersøgelse og
behandling på FILADELFIA et skridt på vejen til en
bedre livskvalitet.

Med FILADELFIA tæt på

Mange patienter kan have svært ved at mestre deres
eget liv, selv med stor støtte fra den nærmeste familie. Det betyder, at der kan være behov for at blive
hjulpet med en særlig indsats - hvilket hospitalet og
Specialrådgivningen kan hjælpe til med.
For børn og unge tilbydes blandt andet undervisning
under indlæggelse på landets eneste skole af sin art.
Er det svært at klare tilværelsen i eget hjem, så tilbyder vi sociale døgn- og dagtilbud i Sorø og Juelsminde
Kommuner.

Det er dit valg

Som patient har du ret til at blive henvist til FILADELFIA, uanset hvor i landet du bor - for hospitalet er en
del af sundhedsloven (§79).
Du kan bede om at blive henvist fra din praktiserende
læge/-speciallæge, regionernes neurologiske afdelinger eller børneafdelinger (pædiatri).

Uden omkostning for dig

Det er det offentlige sundshedsvæsen, der betaler for
undersøgelse og behandling på FILADELFIA. Besøg
FILADELFIAs hjemmeside eller kontakt os for yderligere information.

www.filadelfia.dk
Epilepsihospital og sociale døgn- og dagtilbud
- til mennesker med epilepsi,
erhvervet hjerneskade og søvnforstyrrelse

Epilepsihospitalet FILADELFIA - Kolonivej 1 - 4293 Dianalund - Tlf.nr. 5826 4200

11.2016 | EPILEPSIFORENINGEN | SIDE 9

TEMA:
RETSSIKKERHED

Af Helle Obel
helle@epilepsiforeningen.dk

OVERHOLDER
KOMMUNEN LOVEN?

HVIS MYNDIGHEDEN IKKE OVERHOLDER DE REGLER OG LOVE, DER ER FASTSAT FOR
SAGSBEHANDLINGEN, OG IKKE FØLGER KRITERIERNE I DE ENKELTE PARAGRAFFER,
DER BEVILGES EFTER, TILSIDESÆTTES RETSSIKKERHEDEN. DET KAN DERFOR VÆRE
EN GOD IDÉ, AT MAN SOM BORGER KENDER TIL DE GRUNDLÆGGENDE REGLER SOM
FINDES PÅ OMRÅDET.
I denne artikel ser jeg på nogle af de
retssikkerhedsproblematikker,
jeg
jævnligt støder på i rådgivningstelefo
nen.

OPLYSNING AF SAGEN
Det fremgår af Retssikkerhedsloven, at
myndigheden har ansvaret for, at sager
der behandles, er oplyst i tilstrækkeligt
omfang til, at myndigheden kan træffe
afgørelse. Jeg ser jævnligt i rådgivningen
sager om botilbud, hvor kommunen
ikke har tilstrækkeligt med oplysninger
om epilepsien, inden der træffes afgø
relse om botilbud. Det er her afgørende
vigtigt, at epilepsien er tilstrækkeligt
belyst og at kommunen er bekendt
med risikofaktorer, hvis ikke botilbud
det passer til borgerens epilepsi.
Jeg hører relativt ofte, at borgeren bli
ver bedt om at komme med oplysnin
ger til brug for myndighedens sagsbe
handling. Det skal slås fast, at det er
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Det skal slås fast, at det er
myndighedens opgave - og
altså ikke borgerens - at skaffe
de nødvendige oplysninger før
der kan træffes en afgørelse.

myndighedens opgave - og altså ikke
borgerens - at skaffe de nødvendige
oplysninger, før der kan træffes en af
gørelse.
Det gælder uanset, at myndigheden
kan anmode borgeren om at med
virke til at få de oplysninger frem, som
er nødvendige for at afgøre, hvilken
hjælp, borgeren er berettiget til. Man
kan som borger bidrage med den vi
den man har, og hjælpe myndigheden
med, hvor de kan indhente yderligere
oplysninger. Men det er myndighedens
ansvar at fremskaffe oplysningerne.

NÅR SAGEN TRÆKKER I LANGDRAG
Jeg støder ofte på sager, hvor selve sags
behandlingen er trukket i langdrag. En
kommune skal behandle spørgsmål
om hjælp så hurtigt som muligt, med
henblik på at afgøre, om der er ret til
hjælp og i så fald hvilken. Kommunen
skal også fastsætte sagsbehandlings
frister, som skal offentliggøres. Der er
ingen øvre grænse for, hvor lang fristen
kan være, men overholdes fristen ikke,
skal borgeren have en skriftlig begrun
delse for, hvorfor og hvornår sagen så
forventes afgjort. Det sker ikke altid og
det er uden sanktioner for kommunen
og rammer alene borgeren. Jeg har ek
sempelvis kendskab til en voksen bor
ger, hvis ansøgning om dækningen af
merudgifter endnu ikke er behandlet,
selv om der blev søgt i 2013.

TABT ARBEJDSFORTJENESTE
Flere forældre retter henvendelse til
rådgivningen fordi de oplever proble

RETSSIKKERHED
mer med kompensation for tabt ar
bejdsfortjeneste. Jeg ser sager, hvor der
er set bort fra visse oplysninger – ek
sempelvis at barnet er uroligt om nat
ten og holder forældrene vågne. Det er
klokkeklart en oplysning, der ikke kan
ses bort fra.

Man kan som forældre blive
meget forundret, når der søges
om tabt arbejdsfortjeneste 15
timer om ugen og der efterføl
gende så bevilges 5 timer om
ugen. Især når man ikke synes
det dækker det reelle behov.

DU HAR RET TIL AKTINDSIGT
Både retssikkerhedsloven og forvalt
ningsloven giver anvisninger på, hvor
dan kommunerne skal sagsbehandle.
Som borger har man eksempelvis ret
til at se de papirer, der er i sagen. Det
vil sige, at man kan kræve aktindsigt –
også løbende, så man kan kontrollere,
at der er de oplysninger og facts i sa
gen, som myndigheden skal bruge for
at kunne træffe en kvalificeret afgør
else.

PARTSHØRING
Inden myndigheden træffer en afgørel
se, skal man høres – en såkaldt partshø
ring - hvis der indgår oplysninger i sa
gen, man som borger ikke har kendskab
til. Det kan eksempelvis være, hvis der

indhentes nye oplysninger fra lægen og
man ikke er bekendt med, hvad lægen
oplyser og oplysningerne indgår i den
afgørelse, myndigheden træffer.
Kommunen har notatpligt, men jeg
møder mange medlemmer i rådgiv
ningen, som fortæller om, at de ikke
kan genkende de oplysninger, de får
enten via aktindsigt eller via de bevil
linger/afslag, de modtager.
Det er ikke spor betryggende at op
dage, at der mangler væsentlige op
lysninger i kommunens journaler el
ler der er væsentlige oplysninger, som
kommunen ikke har noteret. Det kan
naturligvis føre til fejlagtige afgørelser,
og kan samtidig trække sagerne læn
gere ud end nødvendigt.

Man kan som forældre blive meget
forundret, når der søges om tabt ar
bejdsfortjeneste 15 timer om ugen og
der efterfølgende så bevilges 5 timer
om ugen. Især når man ikke synes det
dækker det reelle behov. Det kan dog
godt være en korrekt afgørelse, da be
villingen laves ud fra skøn og vurde
ring af behovet. Men alle oplysninger,
der har betydning for kompensation
for tabt arbejdsfortjeneste, skal indgå i
vurdering af behovet.
Mange forældre henvises til, at der er
”sektoransvarlighed” omkring børn
med særlige behov. Det betyder at
myndigheden henviser til, at daginsti
tution eller skole skal rumme barnet.
Myndigheden ser imidlertid indimel
lem bort fra, at der kan være gode
grunde til at bevilge tabt arbejdsfortje
neste alligevel.
Det kan eksempelvis være, hvis barnet
er syg oftere og af længere varighed
end andre børn i den alder, hvis bar
net er urolig om natten eller hvis man
fra dag til dag må vurdere, om barnet
kan komme i daginstitution eller skole.
Det er heller ikke altid, at et barn kan
rumme dagtilbud eller skole en hel
dag, uanset bestræbelserne på at ind
rette det, så tilbuddet passer til barnet.
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DU KAN JO KLAGE
Jeg hører jævnligt, at medlemmer har
fået at vide i kommunen, at der jo bare
kan klages over afgørelsen.
Det er godt, at der kan klages, det styr
ker retssikkerheden; men der er også
kommuner, der ”prøver til” hvor langt
de kan gå, inden Ankestyrelsen ændrer
en afgørelse.
Klager man over en afgørelse og Anke
styrelsen eller Ankestyrelsens Beskæf
tigelsesudvalg ændrer afgørelsen, kan
man med rette forvente, at kommunen
retter sig efter Ankestyrelsens afgø
relse straks. Det ses imidlertid, at der
er kommuner, som er meget længe om
at ændre afgørelsen og det ses også, at
der så træffes en helt tredje afgørelse.
Imens går der tid, hvor man som borger
må undvære det, man har søgt om og
det er ikke altid, der kan rettes op på den
ydelse, man har manglet i en periode.
Kommunen har en udvidet vejled
ningsforpligtelse, når det drejer sig om
borgere med nedsat funktionsevne.
Det er ikke meningen, at man på for
hånd skal kende til, hvilke muligheder
der er for at kompensere for en nedsat
funktionsevne. I en samtale med kom
munen om, hvordan hverdagen forlø
ber og de vanskeligheder, der kan være
ved at få hverdagen til at hænge sam
men, skal man ikke for eksempel selv
kende til muligheden for kompensa
tion for tabt arbejdsfortjeneste, eller til
muligheden for Borgerstyret Personlig
Assistance. Det er kommunen, der skal
oplyse om, hvilke muligheder, loven
indeholder, for at få hverdagen – bredt
set – til at fungere bedst muligt.
Har man et barn, som man med jævne
mellemrum er indlagt sammen med og
er der kontakt til kommunen, ja så bør
man også være orienteret om mulighe
den for kompensation for tabt arbejds
fortjeneste.
Det er godt at vide, at kommunen har
vejledningsforpligtelsen, og at man ikke
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selv på forhånd skal have en løsning på
de vanskeligheder, man kan stå i. Bestil
eventuelt en tid hos sagsbehandleren til
en bred orientering om de muligheder,
der findes i lovgivningen.

DUKH (Den Uvildige Konsulentord
ning på Handicapområdet) som faktisk
har til opgave at styrke retssikkerheden
for mennesker med handicap. Her kan
der også hentes rådgivning.

Man kan nemt opleve, at sagsbehand
leren i så fald vil orientere om de til
bud, han eller hun selv administrerer,
og man vil blive henvist til andre, der
administrerer andre dele af lovgivnin
gen. Rent faktisk er det sådan, at sags
behandleren skal være opmærksom
på alle muligheder efter loven, men
praktisk foregår sagsbehandlingen fra
forskellige afdelinger.

Se mere på DUKH's hjemmeside,
www.dukh.dk.

Det betyder ofte, at man selv må afsø
ge mulighederne i de forskellige afde
linger i kommunen; det betyder også
at den ene afdeling ikke nødvendigvis
ved, hvad den anden afdelingen laver,
eller hvad der iværksættes. Man kan
derfor ende med en række segmen
terede tilbud, som ikke nødvendigvis
hænger ret godt sammen, eller man
kan ende med at overbringe oplysnin
ger fra den ene afdeling til den anden.

Desværre støder jeg på mange,
som selv må koordinere deres
sag og være opmærksom på, at
de nødvendige oplysninger er
tilstede og viderebringe fra den
ene instans eller afdeling til den
anden. Det slider…!

Desværre støder jeg på mange, som
selv må koordinere deres sag og være
opmærksom på, at de nødvendige op
lysninger er tilstede og viderebringe fra
den ene instans eller afdeling til den
anden.
Det slider…!

HJÆLP AT HENTE
Udover den rådgivning du kan hente i
Epilepsiforeningen, er det også vigtigt
at være opmærksom på eksempelvis

RETSSIKKERHED
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Epilepsiforeningen uddeler nu igen legater fire
gange om året. Fremover bliver det muligt at
søge legat til følgende formål:
- At sikre at man modtager det bedst mulige
behandlingstilbud
- At afbøde flest mulige afledte psykosociale
konsekvenser af epilepsien for den enkelte
Ansøgningsskemaet finder du på hjemmesiden,
www.epilepsiforeningen.dk
Evt. spørgsmål rettes til socialrådgiver Helle
Obel på landskontoret på tlf.: 6611 9091

VIS DIN KUNST FREM I HJERNEUGEN
LAV ET KUNSTVÆRK DER SÆTTER HJERNEN I FOKUS
OG SEND ET FOTO AF DET TIL EPILEPSIFORENINGEN

Uge 11 er Hjerneugen, hvor Epilepsiforeningen er gået sammen med flere andre foreninger
om at sætte fokus på hjernen. En af ugens aktiviteter bliver kunstudstillingen ”Hjernen i
fokus” i Handicaporganisationernes Hus, hvor vi vil udstille kunstværker, som har hjernen
i centrum og er lavet af medlemmer fra de forskellige foreninger.
Derfor vil vi gerne se dit kunstværk, som har hjernen i fokus.
Alle typer kunstværk er velkomne. Du kan male et maleri eller
en akvarel, tage et fotografi, skrive et digt eller lave en skulptur,
som har ”Hjernen i fokus”. Det er kun fantasien, som sætter grænser.

SÅDAN DELTAGER DU
• L av et kunstværk med hjernen i fokus
• T ag et foto af dit kunstværk
• S end fotoet til epilepsi@epilepsiforeningen.dk med en
kort beskrivelse af dit værk og historien bag det
Vi skal have fotoet af dit kunstværk og din beskrivelse
senest den 1. februar 2017.
Herefter udvælger vi fem kunstværker, som udstilles i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup i Hjerneugen.
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TEMA:
RETSSIKKERHED

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

FREMTIDENS PATIENT ER
MED TIL AT BESTEMME
SIN BEHANDLING
HVAD HAR MAN EGENTLIG KRAV PÅ SOM PATIENT, OG HVAD
BØR MAN FORVENTE SIG AF ET BEHANDLINGSFORLØB? DET
HAR VI TALT MED VICEDIREKTØREN FOR DANSKE PATIENTER
OG VIBIS OM. DET ER BLEVET TIL EN SNAK OM BLANDT
ANDET DEN STORE INDSIGT, VI SOM PATIENTER HAR, SOM
KAN VÆRE MED TIL AT FORBEDRE VORES BEHANDLING
Vi bliver næsten alle sammen syge og
får brug for længere tids behandling på
et eller andet tidspunkt. Og så er der
faktisk ikke ret meget, vi kan kræve.
Vi har krav på at få stillet en diagnose
inden for 30 dage. Og vi har krav på
at blive behandlet inden for en måned.
Det med en hurtig udredning er det
dog så som så med i virkeligheden:
”Det er i virkeligheden lidt pauvert.
Der er en lovgivning på området, men
for op imod en tredjedel af patien
terne, bliver det ikke overholdt. Så
der er en udfordring”, fortæller An
nette Wandel, der er vicedirektør for
Danske Patienter. Danske Patienter er
paraplyorganisation for en række pa
tient- og pårørendeforeninger – bl.a.
Epilepsiforeningen. Organisationen er
også Videnscenter for Brugerinddra
gelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS), der
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indsamler og formidler viden og erfa
ringer om inddragelse af patienter og
pårørende.
Annette Wandel peger på, at sygdoms
mønstret har ændret sig. Mange af de
diagnoser, der fylder noget i dag, varer
hele livet. Derfor kommer patienterne
med nogle andre forventninger, som
sundhedsvæsenet skal leve op til:

”Jeg forventer, at jeg kommer
ind og får en diagnose og en
hurtig afklaring, og at jeg så får
mulighed for at blive involveret i,
hvad der er af behandlingsmu
ligheder, der passer til mit liv. Og
så forventer jeg at have et forløb,
der tilpasses så tæt som muligt
til det hverdagsliv, jeg har.”

”Jeg forventer, at jeg kommer ind og
får en diagnose og en hurtig afklaring,
og at jeg så får mulighed for at blive
involveret i, hvad der er af behand
lingsmuligheder, der passer til mit liv.
Og så forventer jeg at have et forløb,
der tilpasses så tæt som muligt til det
hverdagsliv, jeg har.” siger hun:
”Det, der er virkeligheden i dag er, at
mange kommer ud fra hospitalet og
skal hjem med sin behandling, og hvad
deraf følger, og få det til at passe med et
liv med familie og arbejde og så videre.”

DU VED NOGET, DIN LÆGE IKKE VED
Du kan vælge hvilket sygehus, du vil
behandles på; men du har ikke krav på
en second opinion, hvis du tvivler på
det, din behandler siger. Du har heller
ikke krav på at blive inddraget i beslut
ning om din behandling - udover at du

RETSSIKKERHED

skal sige ja eller nej, som led i det infor
merede samtykke.
”Vi har ikke en lovgivning som i Sveri
ge og Norge, hvor der står, at patienten
skal inddrages i behandlingen. Men
der står i Danmark, at man på et in
formeret grundlag skal give samtykke.”

”Der er stigende evidens for at
at patienter har en vigtig viden,
som lægen ikke har Man er ikke
blot ekspert i sit eget liv, som
man siger. Man er også ekspert
i sin egen sygdom på den måde,
at man har den i lang tid, går
med den og ved hvordan den og
behandlingen påvirker en.”

”Det, der i stigende omfang er på vej
– ikke i kæmpe omfang, men stigende
– det er det, man kalder fælles beslut
ningstagen. Virkeligheden om medicin er
jo, at der sjældent er en og kun en rigtig
behandling. Der er flere forskellige, hvor
lægen vejer for og imod det ene og det
andet. De overvejelser og beslutninger
prøver man nu, at få patienten til at være
med i, ud fra et mere kvalificeret beslut
ningsgrundlag, hvor man også inddrager,
hvad der er vigtigt for patienten.”
”Der er stigende evidens for, at patien
ter har en vigtig viden, som lægen ikke
har. Man er ikke blot ekspert i sit eget
liv, som man siger. Man er også eks
pert i sin egen sygdom på den måde,
at man har den i lang tid, går med den
og ved, hvordan den og behandlingen
påvirker en.”
”Det er jo egentlig logik for burhøns.
Selvfølgelig ved lægen ikke, hvad der
er vigtigt for mig. Det lægen ved noget
om, er det generelle. Han kender be

handlingseffekten. Men behandlings
effekten er ofte et forskningsprojekt,
der for eksempel har vist, at seks ud af
ti får det sådan. Men hvad nu, hvis jeg
er en af de fire? Forskningen siger jo
ikke noget om mig - det skal man være
superopmærksom på.”

HVORDAN OVERBEVISER MAN EN LÆGE?
Anette Wandel tror ikke på, at lovgiv
ning kan stå alene, men det kan være
et vigtigt signal:
”Lovgivning alene ændrer ikke på
praksis. Der bliver man nødt til side
løbende at arbejde mere struktureret
med kompetenceudvikling og kul
turforandring, og de to ting hænger
sammen. Vi arbejder i ViBIS med nogle
store modelprojekter, hvor man prøver
det her af i praksis og får nogle konkre
te resultater på: Hvad betyder det for
patienterne? Og hvad er det, de fag
professionelle oplever? Og ikke mindst
hvordan kan sundhedsvæsenet imple
mentere patientinddragelse i praksis."
”Resultater, resultater, resultater.” Det
er, hvad man ifølge Annette Wandel
skal komme med, hvis man vil overbe
vise lægerne om, at patientinddragelse
er en god ide: ”Det som lægerne er
bange for – og det er på en måde be
tryggende – er, at det giver dårligere re
sultater. Derfor er man nødt til at vise:
Nej, det gør det faktisk ikke. Det giver
tværtimod bedre resultater. Og patien
terne har den viden, der skal til for at
kunne kalde på os, når de har behov
for os. Det er nøglen, at lægerne bliver
bevidste om hvordan, og at patienters
viden kan sikre både bedre og mere ef
fektiv behandling.
Erfaringerne fra de projekter med pa
tientinddragelse, som ViBIS arbejder
med, er da også, at de flytter nogle
holdninger, og det er nøglen til æn
dring af praksis.
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I AmbuFlex er der patienter, der har
været i behandling i flere år og kun væ
ret i kontakt med behandlingssystemet
digitalt. Det behøver ikke være noget
negativt, mener Annette Wandel: ”Det
er sådan i AmbuFlex, at patienten altid
kan bede om at komme til en konsul
tation. Så hvis man vil det, kan man
komme det. Men resultaterne viser, at
fagligt set så går det patienterne lige så
godt eller bedre, som hvis de var gået til
fysisk kontrol hver tredje måned.”
Patienterne går kun til fysisk konsula
tion, når det er nødvendigt, og når de
er til konsultation, så gør indrapporte
ringerne, at samtalen tager udgangs
punkt i, der hvor patienten er: ”Det pa
tienterne siger er, at det har givet dem
større frihed, og de føler, at det er mere
målrettet, det der tales om.”
Flere af de projekter med patientind
dragelse, ViBIS arbejder med, har di
rekte betydning for visse epilepsipa
tienter, og vil snart omfatte alle voksne
epilepsipatienter.

EPILEPSI-BEHANDLING BLIVER
MERE DIGITAL
I løbet af 2017 og 2018 skal behand
lingen af alle voksne epilepsipatienter
bruge såkaldt PRO data. PRO står for
Patient Rapporterede Oplysninger. Det
er spørgeskemaoplysninger om, hvor
dan man har det, som man skal ind
sende digitalt og/eller i papirskemaer.
En forløber for PRO data er AmbuFlexsystemet, som epilepsipatienter på syge
husene i Region Midtjylland er med til
at afprøve.

”Det er sådan i AmbuFlex, at
patienten altid kan bede om
at komme til en konsultation.
Så hvis man vil det, kan man
komme det. Men resultaterne
viser, at fagligt set så går det
patienterne lige så godt eller
bedre, som hvis de var gået
til fysisk kontrol hver tredje
måned.”
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Selvom resultaterne fra
AmbuFlex er positive, så skal
patientinddragelse og digital
indrapportering ikke være
noget, man trække ned over
hovedet på folk. Det er under
10 procent, der foretrækker, at
lægen alene træffer beslutnin
gerne, men dem skal der også
være plads til.

Selvom resultaterne fra AmbuFlex er
positive, så skal patientinddragelse
og digital indrapportering ikke være
noget, man trække ned over hovedet
på folk. Det er under 10 procent, der
foretrækker, at lægen alene træffer
beslutningerne, men dem skal der
også være plads til. Og hvis man
har det bedst med at gå til kontrol,
så skal man kunne det, forsikrer An
nette Wandel.
PRO-data kan bruges både i den
enkelte patients behandling og på
det organisatoriske plan, hvor det
kan bruges til at måle på, hvor godt
sundhedsvæsenet klarer sig: ”Det
ultimative mål for sundhedsvæsenet

er jo, at det går patienterne godt. Der
har vi i dag en tendens til at måle på
dødelighed, og det kan være relevant
for patienter med livstruende syg
domme, men for langt de fleste ville
det give mere mening at måle på livs
kvalitet”.

ER DET HELE IKKE BARE
ET SPARE-TRICK?
Når man hører, at patienterne kom
mer sjældnere på hospitalet, kan man
måske frygte, at her er nogle besparel
ser som politikerne vil skrabe til sig og
bruge til noget andet end sundhed:
”Det kan både give bedre behandling
og effektiviseringer, der frigør nogle
midler. Man skal være opmærksom på,
at de midler ikke forsvinder fra sund
hedsvæsenet. Det er en opgave for
patientforeningerne og deres paraply
organisationer, siger vicedirektøren for
Danske Patienter."

Det må heller ikke blive sådan,
at de besparelser som PRO
Data kan give på for eksempel
epilepsiområdet, de ryger over
til et andet sygdomsområde.

Det må heller ikke blive sådan, at de
besparelser som PRO Data kan give
på for eksempel epilepsiområdet, ryger
over til et andet sygdomsområde.
Fra AmbuFlex ved man, at der kan la
ves nogle besparelser, men de kan ikke
indkasseres før om flere år. For der er
nogle store investeringer i uddannelse
af personale og omorganiseringer: ”Så
der er ikke nogen besparelser nu, men
man skal være sindssyg opmærksom
på, at der ikke tages penge fra de om
råder, der er med til at lave noget inno
vativt.” siger Annette Wandel og peger
på, at det en vigtig opgave for led
elserne at sørge for at pengene bliver i
systemerne, så man ikke mister incita
menter til at lave forbedringer.
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HUSK
DIT FRIE SYGEHUSVALG

RET TIL PATIENTERSTATNING

I Danmark har vi frit sygehusvalg – det betyder, at
du frit kan vælge at blive undersøgt og behandlet
for din epilepsi på offentlige sygehuse i hele landet
samt en række private specialsygehuse – eksem
pelvis Epilepsihospitalet Filadelfia.

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstat
ningsordning. Ordningen dækker, hvis du kom
mer til skade i forbindelse med behandling på
et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen
læge, hos en speciallæge eller hos andre privat
praktiserende autoriserede sundhedspersoner.
Ordningen dækker også lægemiddelskader.

Der er dog enkelte begrænsninger i dit frie valg.
De vigtigste undtagelser er følgende:
-”Hvis sygehuset, du ønsker, har væsentligt læn
gere ventetider end lignende afdelinger på andre
sygehuse.

Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at pa
tienter får den erstatning, de er berettiget til efter
loven. Det er gratis at anmelde en sag.
Se mere på www.patienterstatningen.dk

-Hvis du bliver indlagt akut. Her vil du blive bragt
til det nærmeste sygehus.”
(Kilde: Borger.dk).
Bemærk: Du skal som hovedregel selv betale
transporten, hvis du selv vælger et sygehus uden
for din egen region.

RET TIL HURTIG UDREDNING
Du har ret til udredning inden for 30 dage, hvis det er
fagligt muligt.
Det vil sige, at sygehuset, inden for fristen på 30 dage
skal undersøge, hvad du fejler og kunne informere dig
om behandlingsmuligheder, hvis du har behov for be
handling, eller afkræfte mistanken om sygdom.

Hvis det ikke er muligt at udrede dig inden for fristen på
hverken dit eget sygehus eller samarbejdssygehuse, skal dit
sygehus inden for samme tidsfrist (30 dage) udarbejde en
plan for det videre udredningsforløb. Udredningsplanen skal
– i relevant omfang – beskrive de kommende undersøgelser,
som sygehuset forventer, at du skal gennemgå.

Fristen beregnes fra den dato, hvor sygehuset har mod
taget henvisningen fra din praktiserende læge eller spe
ciallæge til den dato, hvor du er endeligt udredt og kan
blive informeret om, hvad udredningen viser.

Hvis hverken sygehuset eller din bopælsregions samarbejds
sygehuse har kapacitet til at udrede dig inden for 30 dage, får
du ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan få
hele eller dele af din udredning foretaget på et aftalesygehus.
(Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet)

Hvis sygehuset ikke selv kan udrede dig inden for 30 dage,
skal det forsøge at få dig udredt inden 30 dage på andre of
fentlige eller private sygehuse og klinikker. Du vil da blive
tilbudt udredning på et såkaldt samarbejdssygehus.

Læs mere om udredningsret og frit
sygehusvalg i pjecen ”Når du er hen
vist til sygehus”, som kan hentes på
foreningens hjemmeside.
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SIDEN SIDST
MEDICINSK CANNABIS
En af efterårets varme
sager er medicinsk
cannabis, hvor der
tegner sig et poli
tisk flertal bag en
dansk model. Epi
lepsiforeningen
har været særdeles
aktiv i sagen, og ad
vokeret for, at personer
med epilepsi omfattes af den
ordning, der ligger på bordet.
Sagen fik stor mediebevågenhed, og
blev blandt andet omtalt i Tv i både
”Sundhedsmagasinet”, i en efterføl
gende TV-avis, samt DR2 Morgen. Der
udover deltog foreningen også i en de
bat i en nyhedsudsendelse i radioens P1
om emnet.
Foreningen politiske konsulent Finn
Obbekær fik sin mediemæssige ilddåb,
og præsenterede foreningens syns
punkter. Alle indslagene kan ses og hø
res på foreningens hjemmeside. Vi føl
ger naturligvis området tæt.

HJERNEKASSEN
DR P1 har et – såkaldt - sundhedsviden
skabeligt samtaleprogram, som hedder
”Hjernekassen”. Det bestyres af Peter
Lund Madsen, og han gav i forlængelse
af Brødrene Madsens optræden til Epi
lepsikonferencen håndslag på, at han
ville tage epilepsi op i et program.
Det løfte holdt han naturligvis, og ud
sendelsen om epilepsi rullede ud i æte
ren den 10. oktober kl. 09.05.
Peter Lund Madsen havde under
udsendelsen besøg af Johny
Gammel
gaard, der selv
har epilepsi, professor
Anne Sabers fra Rigs
hospitalet samt Epilepsifor
eningens sygeplejerske og fag
lige konsulent Lotte Hillebrandt.
Hvis man ikke hørte det eller overså ud
sendelsen i første omgang, skal man
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ikke være ked af det - udsendelsen lig
ger nemlig på foreningens hjemmeside,
så man har mulighed for at lytte til de
mange kloge tanker, ord og oplevelser
om livet med epilepsi.

FORÆLDREKURSUS
Foreningen afviklede det årlige foræl
drekursus i Fredericia, og atter engang
var det velbesøgt med engagerede del
tagere, frivillige og oplægsholdere.
Evalueringen viste igen tydeligt, at kur
set ”rykker” for deltagerne, så den suc
ces gentager vi naturligvis i 2017…(se
kalenderen i dette blad)

EVALUERING AF APP'EN ”EPILEPSI”
I 2015 lancerede Epilepsi
foreningen i samarbejde
med Desitin Pharma og
Cominator app’en ”Epi
lepsi”, hvor man kan regi
strere og filme sine anfald,
uddybe registreringerne,
se dem i en anfaldskalen
der og lave en rapport til
fx sin behandler.

det videre arbejde med at sikre personer
med sygdomme som eksempelvis epi
lepsi et fodfæste på arbejdsmarkedet.
For yderligere information kan man
kontakte foreningens socialrådgiver
Helle Obel.

EPILEPSIFORENINGEN
TIL FODBOLDSTÆVNE
Epilepsiforeningen Fyn har valgt at
sponsorere fodboldtrøjer til to særdeles
dygtige ungdomshold fra Svendborg.
Faktisk er der to drenge på holdene, som
begge er pårørende til søskende med
svær epilepsi. Der har derfor været fuld
opbakning på holdene med at skabe
mere synlighed omkring epilepsi og Epi
lepsiforeningen ved at bære foreningens
navn og logo på deres spilletrøjer.
Senest har drengene vist flaget for Epi
lepsiforeningen til en stor fodboldturne
ring i Barcelona – hvor de så lige vandt
en bronze- og en guldmedalje ved sam
me lejlighed. Godt gået drenge…!

INFORMATIONSMØDER

Nu er tiden kommet til at indsamle bru
gererfaringer med værktøjet, så vi kan
arbejde med at forbedre app’en. Derfor
har vi i den forgangne periode gennem
ført et survey, hvor resultaterne nu skal
bearbejdes i de kommende måneder.

Der blev afviklet 5 gratis informations
møder i Aarhus, Aalborg, Sønderborg,
Odense og København, hvor nogle af
landets førende behandlere fortalte til
hørende om mulighederne, når medici
nen ikke virker som ønsket.

Vi siger tak for hjælpen til alle, der be
svarede skemaet.

På hvert møde var der to oplægsholde
re, som guidede tilhørerne rundt i de
behandlingsmuligheder, der findes;
herunder medicin, kirurgi, diæt og VNS.

MEDLEMSTUR TIL BORNHOLM
Kreds Vestsjælland havde arrangeret en
vellykket tur til Feriecenter Æblehaven
på Bornholm. Det blev nogle hyggelige
dage i den Bornholmske natur, hvor
et af højdepunkterne blev en tur til
Brændegårdshaven.

MENING & MESTRING
Epilepsiforeningen har gennem de se
neste to år været deltager i et beskæfti
gelsesprojektet ”Mening & mestring”,
som nu er afsluttet. Nu skal projektet
nøje evalueres, og erfaringerne indgå i

Vi sender en varm tak til Livanova som
var med til sponsorere møderækken.

MØDE MED BØRNESYGEPLEJERSKER
I REGION SJÆLLAND
Epilepsiforeningens sygeplejerske og
faglige konsulent Lotte Hillebrandt har
været på besøg hos børnesygeplejer
skerne i Region Sjælland i forbindelse
med faggruppens halvårlige netværks
møde. Her var bl.a. epilepsi på program
met, og der blev erfaringsudvekslet om
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ny viden og udfordringer samt løsninger
i dagligdagen blev drøftet.

IBE OG ILAE KONFERENCE I PRAG
Foreningens næstformand Berit Ander
sen og politisk konsulent Finn Obbekær
deltog i IBE-konferencen, der er forkor
telsen af sammenslutningen af epilepsi
foreninger fra hele verden. Konferencen
handlede i høj grad om fokus på, hvor
dan vi som foreninger verden rundt, kan
medvirke til at skabe de bedst mulige
livsvilkår for de – desværre - mange der
har betydelige følger af deres epilepsi.

Derudover var der også en mere formel
del af konferencen nemlig afvikling af
generalforsamlingen i IBE.
Sygeplejerske og faglig konsulent Lotte
Hillebrandt og direktør Per Olesen del
tog i den del af konferencen som var ar
rangeret af ILAE, som er sammenslut
ningen af faglige epilepsiselskaber fra
hele verden. Konferencen berørte man
ge forskellige temaer, og vi fik mange
nye informationer med hjem om de ny
este tendenser og udviklingstræk på be
handlingsområdet bredt set.

Vi vil bruge de indsamlede indtryk fra
begge konferencer i foreningens vi
dens- og nyhedsformidling de kom
mende måneder, samt som baggrunds
materiale og data til foreningens
interessepolitiske arbejde.
Det blev til nogle informationstunge og
begivenhedsrige dage i en - meget varm østeuropæisk hovedstad, hvor vi
vist havde fået pakket den forkerte gar
derobe med hjemmefra…

GODT LÆSESTOF
”Kend dine følelser og bliv venner
med dem, dig selv og andre”
Der er udkommet en ny træningsbog
til børn og unge om at forstå og kende
følelser. Når man kender sine egne og
andres følelser, er det også nemmere at
få gode venner og selv være en god ven.
Også med sig selv.
Forfatterne Maria Højer Nannestad og
Susanne Wederkinck Nielsen skriver i
forordet: ”Vi håber, at denne bog kan
hjælpe dig med at blive mester i at være
dig selv. Lige præcis sådan som du al
lerbedst kan lide at være - både alene og
sammen med andre."
Se mere på Dansk Psykologisk
Forlags hjemmeside www.DPF.dk

Godt læsestof - i et sprog der er til
at forstå
Forlaget Idag & Nordan udgiver en
række ”Sociale publikationer”om sociale
rettigheder i et sprog der er til at forstå.
Det er eksperter inden for jura, uddan
nelse, social- og arbejdsmarkedsområ
det, der skriver og opdaterer bøgerne.
De ved, hvad der sker på deres område,

og de sørger for, at bøgerne altid er
aktuelle og opdateret og har gældende
satser og bestemmelser
Som eksempel kan nævnes:
"Det bør du vide om hjælp til dig som
handicappet”og ”Dine sociale rettig
heder”, begge skrevet af Jens Damsø.
Se mere på forlagets hjemmeside
www.idag-nordan.dk
Husk du kan låne de fleste bøger på dit
lokale bibliotek eller på bibliotek.dk. En
god mulighed for at få nærmere indblik
i en bog før du evt. køber den.

gøre en forskel i forhold til negative
psykosociale konsekvenser ved epilepsi,
mindske stigmatisering og styrke famili
ernes trivsel og mestring af epilepsien.
Læs mere på Vidensportalens
hjemmeside: www.vidensportal.dk

Epilepsi hos mennesker med
udviklingshæmning
– kan også findes som tema
på Vidensportalen

Børn med epilepsi - nyt tema på
Vidensportalen

Her beskrives bl.a. de specifikke udfor
dringer forbundet med diagnosticering
og behandling af epilepsi hos men
nesker med udviklingshæmning. Det
stiller særlige krav til tilrettelæggelsen af
den sundhedsfaglige og pædagogiske
indsats på botilbuddene.

En epilepsidiagnose kan bl.a. påvirke
et barns indlæring, mentale sundhed,
sociale samvær og hele familiens trivsel.
Det er derfor vigtigt med den rette
støtte. Det prøver Socialstyrelsen nu at
gøre noget ved på deres hjemmeside
Vidensportalen.

Læs mere aktuel viden om epilepsi hos
personer med udviklingshæmning samt
hvilke indsatser der kan gøre en forskel
på Vidensportalens hjemmeside under
Udviklingshæmning:
www.vidensportal.dk

Her er samlet aktuel viden om målgrup
pen samt dokumenterede indsatser for
børn i målgruppen. Indsatserne kan
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NYT FRA RÅDGIVNINGEN
Af Lotte Hillebrandt
lotteh@epilepsiforeningen.dk

EPILEPSIPATIENTER

SKAL HAVE STØRRE INDFLYDELSE
PÅ BEHANDLINGEN

LOTTE HILLEBRANDT

sygeplejerske og faglig konsulent;
lotteh@epilepsiforeningen.dk

Rådgiver om sundhedsfaglige
spørgsmål.

HELLE OBEL

socialrådgiver;
helleobel@epilepsiforeningen.dk

Rådgiver om socialfaglige
spørgsmål.

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
(Bemærk: aktuel begrænset
adgang til rådgiverne på grund
af arbejde med ny hjemmeside)
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PATIENTENS OPLEVELSER OG
BEHOV I CENTRUM FOR NYT
LANDSDÆKKENDE PROJEKT MED
NAVNET PROJEKT PRO-DATA
Epilepsiforeningen er repræsenteret i
et klinisk koordinationsforum som led i
et fællesregionalt projekt, som skal un
derstøtte den kliniske anvendelse i re
gionerne af PRO (Patient Rapporterede
Oplysninger). Epilepsi er blevet udvalgt
som særligt indsatsområde sammen
med to specificerede cancerlidelser.

de to østdanske regioner er fristen
ultimo 2018.

Målet med anvendelsen af PRO er kort
fortalt, at borgerne oplever større ind
flydelse på behandlingen, og at klini
kerne får en mere fokuseret dialog med
patienten, så behandlingsindsatsen kan
prioriteres derhen, hvor behovet og
værdien er størst.

Umiddelbart er det vores vurdering, at
PRO har potentiale til at kunne blive et
- rigtigt - godt og vigtigt instrument til at
sikre et mere målrettet behandlingsforløb
mod epilepsi, hvor det lægges solid vægt
på indsamling af patientrapporterede op
lysninger; noget vi forhåbentligt alle kan
blive klogere af, og som på sigt kan være
med til at sikre en gennemgående vali
deret systematik i det tilbud, man giver
epilepsipatienter landet rundt.

Målet er, at alle landets regioner de
kommende år skal implementere
PRO til prioritering af samtlige am
bulante kontroller for voksne med
epilepsi. I de tre vestdanske region
er skal PRO være implementeret for
samtlige kontroller ultimo 2017 og i

Det vil naturligvis være et emne, som
foreningen kommer til at følge tæt hen
over de kommende år, da det vil berøre
en meget betydelig del af vores medlem
mer.

Se Sundhedsministeren introducere
PRO arbejdet og tale om epilepsi på for
eningens hjemmeside.

FÅ 6.000 VENNER, DER FORSTÅR DIG
FØLG EPILEPSIFORENINGEN PÅ
FACEBOOK
Få nyheder og viden om epilepsi.
Mød andre med epilepsi inde på livet.
Vær med skabe synlighed om epilepsi.

NYT FRA RÅDGIVNINGEN
Af Per Olesen
per@epilepsiforeningen.dk

RETSSAG OM
LASTBILKØREKORT
Epilepsiforeningen bliver nu for første
gang en del af en egentlig retssag på køre
kortområdet.

mangeårig velbehandlet epilepsi, har
fået frataget sin ret til at være lastbil
chauffør.

Foreningens forretningsudvalg har
nemlig besluttet, at foreningen skal
indtræde som – såkaldt – ”biinterve
nient” i en sag som er anlagt mod mi
nisteriet af 3F, hvor en mand med en

Dette har foreningen valgt at gøre, for
at sætte fokus på, hvad vi oplever er et
generelt problem med de danske reg
ler og den måde, hvorpå de fortolkes af
myndighederne.

Kort fortalt er problemet efter forening
ens opfattelse, at reglerne i dansk ret er
strammere end EU-direktivet, der ligger
til grund for lovgivningen på området, og
at reglerne samtidig fortolkes restriktivt af
myndighederne.
Sagen vil blive omtalt løbende, som den
skrider frem.

TRÅDLØS EPILEPSIALARM
RX900-2 Modtager

erende tryghed
erende
tryghed
d endnu mere
sikkerhed

PRØV DEN
GRATIS I
30 DAGE!
EPI900 Alarm

info@ictalcare.dk
Tlf: 72 19 42 52

ed endnu Tryghed
mere
sikkerhed
er altafgørende for mennesker med epilepsi, for deres

munikation

munikation

esker med
og for deres
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at skabe
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for at skabe
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rmindste
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plejepersonale og for deres pårørende.

Knop Elektronik i Struer har udviklet epilepsi/krampealarmen EPI900 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 bevægel-

Den
”sladrer” med det samme ved
sesaktivitet.
kramper og forhøjet bevægelsesaktivitet.
Dener”sladrer”
det samme ved
Den
nem
at med
installere
Den er
nem
at installere
og kan
kramper
og forhøjet
bevægelsesaktivitet.
ogtages
kan tages
med
overalt.
medat
overalt.
Den er nem
installere
og kan tages med overalt.
Med
EPI-900
er epilepsipatienter
Med
EPI-900
er epilepsipatienter
aldrig
alene.
aldrig
alene.er epilepsipatienter
Med
EPI-900
aldrig alene.

www.knop.dk
www.knop.dk

Fabriksvej 20
DK - 760020Struer
Fabriksvej
Tlf.- +45
0444
DK
76009784
Struer
Mail:
Tlf.
+45 knop@knop.dk
9784 0444
Mail: knop@knop.dk
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KREDSSTOF
EPILEPSIFORENINGEN

BORNHOLM

Dækker Bornholm
Formand: Peter Vomb
Østergade 29, 3720 Aakirkeby.
Tlf.: 5697 0712/2970 0712.
Mail: bornholm@epilepsiforeningen.dk

GENERALFORSAMLING
Generalforsamling i Epilepsiforeningen
Bornholm i 2017 annonceres på et senere
tidspunkt i Rytterknægten, og bliver udsendt
pr. brev til alle kredsens medlemmer.
EPILEPSIFORENINGEN

FYN

Dækker kommunerne: Assens, FaaborgMidtfyn, Kerteminde, Langeland,
Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense,
Svendborg, Ærø.
Formand: Julie Gad Isager
Åby Skovvej 58 B, 5883 Oure. Tlf.: 2624 5981.
Mail: fyn@epilepsiforeningen.dk

GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling i Epilepsifor
eningen Fyn, onsdag den 8. februar 2017
kl. 18.30 på landskontoret, Store Gråbrødre
stræde 10, 1., 5000 Odense C.
Kredsen er vært ved et mindre traktement.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
EPILEPSIFORENINGEN

KØBENHAVN

Dækker kommunerne: Albertslund,
Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg,
Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Køben
havn, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallens
bæk og Tårnby.
Formand: Jesper Rosenvinge Austad
Ragnhildgade 76, 3. tv. , 2100 København Ø.
Tlf.: 3929 2491/2811 8103.
Mail: kobenhavn@epilepsiforeningen.dk

JULEBANKO
Årets store julebanko afholdes i Dagcentret
Karetmagerporten, hvor der spilles banko
og amerikansk lotteri. Der serveres
julegløgg og æbleskiver.
Tid: Mandag den 12. december 2016
fra kl. 19.00 til ca. 22.00
Sted: Dagcentret Karetmagerporten,
Karetmagerporten 3 A, DK-2650 Hvidovre.
Tilmelding senest den 30. november 2016
til Jesper Rosenvinge Austad,
Tlf.: 2811 8103 eller
mail: kobenhavn@epilepsiforeningen.dk

SIDE 22 | EPILEPSIFORENINGEN | 11.2016

NETVÆRK

Alle kan deltage i aftenklubben aktiviteter;
vi arrangerer blandt andet udflugter og
biografture. Indendørs arrangementer
afvikles i Valby Kulturhus' lokaler, f.eks.
med kurser, foredrag mv. Hvis du vil vide
mere om aftenklubbens aktiviteter, kan du
sende en mail til Jesper Rosenvinge Austad
på kobenhavn@epilepsiforeningen.dk

GENERALFORSAMLING
Epilepsiforeningen København afholder
generalforsamling i Valby Kulturhus,
Valgårdsvej 4, DK-2500 Valby, torsdag den
16. februar kl. 19.30.
Kredsen byder på kaffe/te og kage
Dagsorden ifølge vedtægterne.
EPILEPSIFORENINGEN

MIDTSJÆLLAND

Dækker kommunerne: Greve, Køge, Lejre,
Roskilde, Solrød.
Epilepsiforeningen Midtsjælland er indtil
2017 fusioneret med Epilepsiforeningen
Vestjælland og medlemmerne kan derfor
deltage i deres arrangementer.
Kontaktperson: Berit Andersen
Søndergade 65, Ubby, 4490 Jerslev
Tlf.: 5767 5770/2064 7647
Mail: vestsjalland@epilepsiforeningen.dk

GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling i Epilepsifor
eningen Midtsjælland, tirsdag den 21. februar
2017 kl. 19.00 i Frivilligcenter Roskilde,
Lammegade 36, Lokale 6 og 7, 4000 Roskilde.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forud for generalforsamlingen vil der være
et oplæg om epilepsi af en fagperson.
Yderligere oplysninger offentliggøres på
hjemmesiden snarest mulig.
EPILEPSIFORENINGEN

MIDTVESTJYLLAND

Dækker kommunerne: Herning, Holstebro,
Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern,
Struer, Skive, Silkeborg, Viborg.
Formand: Dinah Lind Christensen
J. P. Lauritsensvej 21, Jegindø
7790 Thyholm, Tlf.: 6064 6869
Mail: midtvestjylland@epilepsiforeningen.dk

GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling i Epilepsi
foreningen Midtvestjylland, mandag den
6. februar 2017 kl. 19, i Herning Frivilligcenter,
Fredensgade 14, 7400 Herning.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der vil forud for generalforsamlingen være et
oplæg af landsformand Lone Nørager
Kristensen

EPILEPSIFORENINGEN

NORDJYLLAND

Dækker kommunerne: Brønderslev-Dron
ninglund, Frederikshavn, Hjørring, Læsø,
Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted,
Vesthimmerland, Aalborg, Jammerbygt.
Formand: Bente Djørup
Poul Paghsgade 33, st. th.
9000 Aalborg, Tlf.: 2142 1858
Mail: nordjylland@epilepsiforeningen.dk

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling i
Epilepsiforeningen Nordjylland mandag
den 27. februar 2017 kl. 19. Dagsorden
ifølge vedtægterne.
Sted: Vejgård Hallen, Vejgård Torv, Aalborg

BOWLING
Bowling i Aalborg 2. mandag i måneden
(dog ikke i juli og august).
Sted: Seaport, Strandvejen 17, Aalborg.
Tidspunkt: kl. 14-15
Vil du vide mere, kan du kontakte
Jesper Skjødt Pedersen på Tlf.: 2144 5453
Bowling i Hobro 2. tirsdag i måneden
(dog ikke i juni, juli og august).
Sted: Bowl’n’Fun, Jyllandsvej 5, 9500 Hobro.
Tidspunkt: kl. 18-19
Vil du vide mere, kan du kontakte
Ivan Kronborg - Tlf.: 2174 2845

NETVÆRKSGRUPPEN
Netværksgruppen mødes i Frivillighuset,
Mølholmsvej 2, Aalborg (der er udvendig
trappelift).
Sidste mandag i hver måned. Dog ikke i
februar, juni, juli og august.
Tidspunkt: kl. 19-21.30
Vi sludrer, drikker kaffe og spiser kage, som
vi skiftes til at tage med. Alle er velkomne.
Vil du vide mere, kan du kontakte Jesper
Skjødt Pedersen på Tlf.: 2144 5453

JULEFROKOST I NETVÆRKSGRUPPEN
Fredag den 2. december 2016 kl. 19
afholdes der julefrokost i Netværksgruppen
Aalborg.
Sted: Restaurant Flammen, Østerågade 27,
9000 Aalborg.
Alle medlemmer fra kredsen er velkomne!
Tilmelding senest den 30. november 2016
til Jesper Skjødt, Tlf.: 2144 5453 eller
mail: jesperengen67@gmail.com

SOMMERHUS
Det koster 2.500 kr. om ugen
– hele året – at leje sommerhuset.
Udlejning: Kontakt Grethe James på
Tlf.: 9837 1942 (mandag - torsdag
kl. 17.00 - 19.00). Se vedlagte kalender.

FØLG MED
Følg med i kredsens aktiviteter gennem
www.epilepsiforeningen.dk under
Nordjylland.
EPILEPSIFORENINGEN

NORDSJÆLLAND

Dækker kommunerne: Allerød, Egedal,
Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs,
Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød,
Hørsholm, Rudersdal.
Formand: Peter Balle
Svanholmvænge 7, 3650 Ølstykke
Tlf.: 5058 5963,
Mail: nordsjalland@epilepsiforeningen.dk

GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling i Epilepsi
foreningen Nordsjælland,
onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vi begynder med fællesspisning kl. 18.00
forud for generalforsamlingen. Kredsen
betaler maden og én øl/vand pr. person.
Sted: Restaurant China, Københavnsvej 25,
3400 Hillerød.
Tilmelding senest den 19. februar 2017 til
nordsjalland@epilepsiforeningen.dk

EPILEPSI-NETVÆRKSCAFÉ,
CAFÉ KRAMPEN
Nyopstartet netværkscafé i Humlebæk.
Vi mødes hver anden lørdag i ulige uger kl.
14 i Frivilligcentret Fredensborgs lokaler,
Teglgårdsvej 423 A, 3050 Humlebæk.
I cafeen kan vi tale med andre om
sygdommen og dens følger.
Der kan også være oplæg og ture ud af
huset. Cafeen er primært for personer med
epilepsi, men pårørende er meget
velkomne en gang i kvartalet.
For yderligere information kan Thorkild
Wilson kontaktes på Tlf.: 2320 4486 eller
Mail: thorkild.wilson@gmail.com.
EPILEPSIFORENINGEN

SYDSJÆLLAND

Dækker kommunerne: Lolland, Guldborg
sund, Fakse, Vordingborg, Næstved og
Stevns kommuner.
Formand: Erik Nymark Hansen
Herlufholms Allé 87, 4700 Næstved
Tlf.: 2161 4535
Mail: sydsjalland@epilepsiforeningen.dk

GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling i Epilepsi
foreningen Sydsjælland, tirsdag den 24.
januar 2017 kl. 19-21 i Friserhuset,
Frisergade 25, 4800 Nykøbing Falster.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

EPILEPSIFORENINGEN

SYDJYLLAND

Dækker kommunerne: Aabenraa, Fredericia,
Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder.
Epilepsiforeningen Sydjylland er indtil
2017 fusioneret med Epilepsiforeningen
Sydvestjylland og medlemmerne kan
derfor deltage i deres arrangementer.
Kontaktperson: Marianne Møller Petersen
Bakkegårdsparken 25, 6600 Vejen
Tlf.: 7536 5990
Mail: sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk

GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling i Epilepsi
foreningen Sydjylland tirsdag den 7. februar
2017 kl. 19.00 i Frivilligcenter Haderslev,
Storegade 80, 6100 Haderslev. Dagsorden
ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen
indledes med et oplæg af Johny Gammelga
ard Jensen (kendt fra Hjernekassen på P1),
som vil fortælle om sine erfaringer med livet
med epilepsi.
EPILEPSIFORENINGEN

SYDVESTJYLLAND

Dækker kommunerne: Billund, Esbjerg,
Fanø, Varde, Vejen og Vejle.
Formand: Marianne Møller Petersen
Bakkegårdsparken 25, 6600 Vejen
Tlf.: 7536 5990
Mail: sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk

GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling i Epilepsi
foreningen Sydvestjylland torsdag den 23.
februar 2017 kl. 19, i Fritidshuset,
Kirkegade 51, 6700 Esbjerg.
Kredsen er vært ved et mindre traktement.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

NETVÆRKSCAFE
FOR VOKSNE MED EPILEPSI
Vores netværkscafe har efterhånden udviklet
sig til en ”oplevelses- og erfagruppe”. Udover
at nyde en kop kaffe, arrangeres der flere
spændende ting. Her kan eksempelvis
nævnes: håndboldaften, deltagelse i Esbjerg
Festuge – ”Music for Free”med fællesspisning,
grillaften og meget mere. Med andre ord er
vores netværkscafe blevet et sted, hvor man
både kan hygge sig og have det sjovt og endda
været helt tryg. Er det noget for dig, så kontakt
Lars Frich på frich@bbsyd.dk

FØLG EPILEPSIFORENINGEN
SYDVESTJYLLAND PÅ FACEBOOK
Hold øje med os i kalenderen og ikke
mindst på vores side på Facebook – søg
under Epilepsiforeningen, Epilepsiforenin
gen Sydvestjylland.
EPILEPSIFORENINGEN

VESTSJÆLLAND

Dækker kommunerne: Holbæk, Kalund
borg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø.
Formand: Berit Andersen

Søndergade 65, Ubby, 4490 Jerslev
Tlf.: 5767 5760/2064 7647
Mail: vestsjalland@epilepsiforeningen.dk

OPLÆG EFTERFULGT AF
GENERALFORSAMLING
Kom og hør oplæg om ”Rettigheder og pligter
i forhold til hjælp til børn, unge og voksne”v/
patientvejleder Henriette Merete Larsen og
konstitueret afdelingschef Jesper Thor Olsen,
begge fra Epilepsihospitalet Filadelfia.
Det foregår tirsdag d. 28. februar 2017 kl.
19.00 – 20.30 på Slagelse Bibliotek, lokale 1,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse.
Du må meget gerne tilmelde dig på mail
vestsjalland@epilepsiforeningen.dk eller til
Berit på Tlf.: 2064 7647.
Herefter afholdes der generalforsamling
samme sted fra kl. 20.45. Dagsorden iflg.
vedtægterne.

MØD OS PÅ FILADELFIA
Den sidste tirsdag i måneden kan du møde
kredsen et par timer på Filadelfia. Se vores
opslag på henholdsvis børne- og voksen
afdelingen.
EPILEPSIFORENINGEN

ØSTJYLLAND

Dækker kommunerne: Favrskov, Heden
sted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers,
Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Aarhus
Formand: Lars Hvid
Dalsagervej 12, 8250 Egå, Tlf.: 4092 5504
Mail: ostjylland@epilepsiforeningen.dk

GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling i Epilepsi
foreningen Østjylland, tirsdag den 21.
februar 2017 kl. 19.30 på Folkestedet,
Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

NETVÆRKSGRUPPE
Netværksgruppen mødes på Folkestedet,
Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus, den
første onsdag i hver måned fra kl.
18.30-21.00, bortset fra juli.
Her udveksler vi erfaringer om epilepsi.
Der er åbent for alle.
Vil du vide mere om gruppen, kan du
kontakte Lene Ward på 4161 1864.

UNGE
Formand: Frida Neddergaard
Gugvej 190, 9210 Aalborg SØ
ung@epilepsiforeningen.dk
Tlf.: 5363 9005

FÆRØERNE
Epileptikarafelag Føroya
Islandsvegur 10 C,100 Tórshavn
Formand: Randfrid Sørensen
Tlf.: 00298 263078; Mail: rs@januar.fo
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Glædelig jul til alle

og tak for hjælpen og samarbejdet i året der gik...

❦

spurgt til råds om, inddraget i og bare
generelt alt det vi gerne vil bidrage til.
Derfor er det også glædeligt, at vi kon
kret kan se, at opbakningen bag for
eningens vigtige arbejde i disse år stiger.

Årets afslutning nærmer sig så småt,
og vi vil på vegne af Epilepsiforeningen
sende en varm tak for hjælpen og støt
ten i året der gik.
Der er mange, som fortjener en tak på
denne plads.

Det giver os blod på tanden! For vi ved
jo godt, at der er brug for en stor buket
af forskellige indsatser fra foreninger
som vores. Derfor skal du have tak for
hjælpen i året der gik. Det betyder meget
mere, end mange nok kan forestille sig.

Epilepsiforeningen er en mindre for
ening, der er helt afhængig af den støtte
vi får fra medlemmer, frivillige, spon
sorer, samarbejdspartnere, gavegivere,
fonde og de som betænker foreningen
med en arv.

Til jul plejer man at måtte ønske noget,
og det vil vi også gerne: Som sagt; Epi
lepsiforeningen vokser i disse år. Men vi
vil gerne være endnu flere!

Det er ganske enkelt forudsætningen
for at drive en forening med gode med
lemstilbud.

Så kender du nogen med epilepsi, eller
nogen som er pårørende til en som har
epilepsi, der endnu ikke har meldt sig
ind i foreningen, må du gerne videre
bringe opfordringen – for vi har plads
til flere. Jo flere vi er, desto mere kan vi
gøre for medlemmerne. Så enkelt er det
i bund og grund.

Der sker meget i disse år, og vi mærker
tydeligt og dagligt at Epilepsiforenin
gens forskellige tilbud, vores viden og
forskellige indsatser er efterspurgte.
Både fra medlemmer, fagfolk, politikere,
journalister, studerende, offentlige
myndigheder og samarbejdspartnere
fra både ind- og udland. Det er vi oprig
tigt glade for!

Lad os slutte af med en ubetinget op
fordring her op mod den søde juletid:

Men det kræver en solid opbakning, for
at kunne levere alt det vi bliver bedt om,

❦
”Vær venlig mod dig selv, du er den eneste af din slags…”
Dan Turèll, uddrag af ”Common Prayer”, Karma Cowboy, 1974

Glædelig jul samt et godt nytår!
Med venlig hilsen

Lone Nørager Kristensen, Landsformand & Per Olesen, Direktør
Epilepsiforeningen

