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”For min epilepsi, vil jeg gerne være fri.
Den sætter sine spor, ubeskrivelig med få ord.
Meget svært at få sit drømmejob, men JEG kom derop.
Forståelse har ej mange, folk bliver måske bange.
Sker det på gaden, så kommer balladen,
Tilkald en ambulance, så er der nok en chance…”

Påskedigt af et medlem

”Som mor til en pige med epilepsi er bekymringen der 
altid. Især når epilepsien viser sit uforudsigelige ansigt, 
men et godt netværk og en god Facebook-gruppe hjæl-
per meget... Og en forstående arbejdsplads! 
Mor til datter med epilepsi

”Min mand, har epilepsi, og jeg må indrømme, at jeg 
ALDRIG lader ham tage nogen steder hen alene. Jeg er 
overbeskyttende på det område, men samtidig lider jeg 
også af angst, så det gør det jo lidt værre... Men jeg 
indrømmer, at jeg konstant er bekymret og meget over-
beskyttende... Men kun fordi jeg jo elsker ham…”

Ægtefælle til voksen med epilepsi

”Nu er det mig selv, som har Epilepsi, men jeg mærker 
og ved, hvordan mine 2 børn på 13 og 11 år ligger under 
for min sygdom. De er alt for overbeskyttende og bekym-
rer sig. Jeg snakker med dem, og vi har fundet en god 
løsning, når anfaldene kommer. Min farmor på snart 90 
er derimod svær at få gjort rolig. Hun tænker hver dag 
på mig og mit ”problem”. Og jeg kan ikke berolige hende 
på nogen måde. Aner simpelthen ikke, hvordan jeg kan 
berolige hende? ”
Voksen med epilepsi
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Foregående uddrag fra foreningens Facebook-profil er et lille udsnit af mange for-
skellige fortællinger om livet med epilepsi anno 2016. Hver især er de små sigende 
eksempler på billeder af det liv, der leves med epilepsi. Og på de udfordringer 
epilepsi kan give.

Som uddrag fra foreningens sociale medier er de samtidig et billede på den frem-
tid, der allerede har indfundet sig, og som på mange måder varsler hamskifte og 
muligheder for både Dansk Epilepsiforening og de mange tusinde, som hver på 
deres måde er berørte.

Vi ser nye behov blive tydelige, vi ser netværk vokse på nye måder og platforme og 
vi ser fortsat behov for markant fokus på forskning og udvikling af såvel behand-
lings- som velfærdsløsninger, som mange medlemmer er dybt afhængige af. Og vi 
ser Dansk Epilepsiforening blive en stadig stærkere aktør, som mange har forvent-
ninger til – og som mange heldigvis også hjælper, samarbejder med og inddrager 
på baggrund af den betydelige praksisviden, vi indsamler, bearbejder og formidler 
løbende.

Vi er fortsat en forening, der har brug for en hånd af mange; medlemmer, sam-
arbejdspartnere og andre, som vil hjælpe os. Men vi er godt på vej til at vokse os 
stærkere som en central videns- og interessepolitisk aktør på området. Vi bliver 
taget alvorligt, fordi vi tager medlemmerne alvorligt.

Det kan godt være. at ambitionerne fortsat overstiger evnerne; foreningens ”musk-
ler” er ikke i superligaen. Men vi ved, hvor vi vil hen, og hvilken vej, vi skal tage. Så 
Dansk Epilepsiforening møder forandringens vinde med et åbent sind og vilje til at 
gå hele vejen for vores medlemmer. 

Foreningens hovedbestyrelse har truffet nogle meget betydelige og vidtrækkende 
beslutninger gennem de senere år. Så sporene er lagt for en fremtid, hvor forenin-
gen entydigt og vedvarende fokuserer på de elementer, vi ved i særlig grad betyder 
noget for dem, det virkelig gælder: vores medlemmer.

Det er nemlig de mennesker, som på hver deres måde har sagt goddag til epilep-
sien, men aldrig har budt den velkommen. Tværtimod er det en ”gæst”, man gerne 
ser gå sin vej igen – hurtigst muligt.

For rigtigt mange lykkes det heldigvis - gennem hjælp fra dygtige behandlere 
landet rundt. Men for mange andre bliver ”gæsten” en mangeårig besværlig føl-
gesvend, som dels laver hærværk under opholdet, og som generelt er svær at få 
smidt på porten igen. 

I denne beretning vil vi tage læserne med ind i den hverdag, foreningen har haft de 
seneste to år, og hvor vi har arbejdet hårdt med rollen som Kongens Foged, så flest 
mulige af de uønskede ”gæster” kan sættes på porten hurtigst muligt!

Beretningen er derudover bygget op omkring de mål, vi satte os for to år siden; 
hvor langt er vi nået? Derudover vil vi berøre udvalgte elementer af den hverdag, 
foreningen befinder sig i; med fokus på de særlige indsatsområder, en tidligere 
udført medlemsundersøgelse viste vejen til.

  Lone Nørager Kristensen  Per Olesen
  Landsformand   Direktør

Indledning  
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Foreningens rådgivere har i perioden 
lavet en årlig anonymiseret afrappor-
tering af henvendelserne til forenin-
gens rådgivningstelefoner. Rappor-
terne er i perioden løbende fremlagt 
for foreningens hovedbestyrelse, som 
hermed får mulighed for at følge med 
i, hvilke problemfelter der optager 
medlemmerne. 

Rapporterne udgør samtidig et solidt 
afsæt til en del af de øvrige aktivite-
ter, som foregår i foreningen; eksem-
pelvis i form af foreningens gene-
relle informationsvirksomhed og det 
interessepolitiske arbejde, hvor det 
er helt essentielt, at vi arbejder ud fra 
dokumenterede problemstillinger, da 
dette er vejen til at sikre politisk gen-
nemslagskraft.

Som et led i periodens mål- og strate-
giplan blev der fastlagt mål om syge-
husbesøg samt en øget fokusering på, 
at foreningens tilbud var forbeholdt 
medlemmer.

I perioden har der været afviklet et 
betydeligt antal sygehusbesøg samt 
afviklet en række undervisningssean-
cer, hvor der har været mange forskel-
lige fagfolk til stede. 

Det første har især involveret forenin-
gens sygeplejerske, men såvel syge-
plejerske som socialrådgiver har været 
involveret i det sidste.

Det er klart vores indtryk, at adgangen 
til ”klassiske” sygehusbesøg rundt om 
på landets afdelinger er blevet van-
skeligere; personalet har vanskeligt 
ved at få afsat tid til at møde forenin-

gen på den vis, og tiden er ofte knap. 
Samtidig har der ofte været ganske få 
personer til stede på møderne.

Til gengæld er der entydigt positive 
tilbagemeldinger, når det så rent fak-
tisk lykkes at gennemføre et besøg.

Foreningen har i perioden taget 
konsekvensen af ovenstående udfor-
dringer og også satset på at få en fod 
indenfor på større, faglige arrange-
menter, symposier og lignende, da det 
ofte kan være en nemmere vej til at 
nå mange fagpersoner med budskaber 
og vidensdeling fra området.

Derudover sidder foreningens syge-
plejerske med som en central figur i 
et landsdækkende netværk for epi-
lepsisygeplejesker; her byder hun ind 
med forslag til emner til konferencer, 
møder og symposier.

I perioden er der samtidig strammet 
betydeligt op for adgangen til råd-
givning. Vi lavede en nyhed til hjem-
mesiden som beskrev baggrunden i 
december måned 2014:

”Dansk Epilepsiforening vælger nu at 
sætte sine medlemmer endnu mere 
i centrum. Derfor vil man fremover 
opleve, at man ikke bliver stillet om til 
vores socialrådgiver og sygeplejerske, 
hvis man ikke er medlem eller pårø-
rende til et medlem af Dansk Epilepsi-
forening, ligesom man bliver bedt om 
at opgive sit medlemsnummer, hvis 
man mailer spørgsmål til foreningens 
rådgivere. Fagpersoner vil fortsat 
kunne kontakte rådgiverne.
 

>>  Rådgivning   
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Dansk Epilepsiforenings direktør Per 
Olesen forklarer: ”Det er desværre et 
helt nødvendigt tiltag. Vi er nødt til 
at skærpe vores fokus på at hjælpe 
foreningens egne medlemmer, da vi 
kan se at vores medlemmer har et 
markant og stigende behov for profes-
sionel rådgivning af både socialrådgi-
ver og sygeplejerske. 
 
Vi kan derfor ikke længere håndtere 
den massive stigning, vi samtidig har 
set i antallet af henvendelser fra per-
soner, der ikke er medlem, men som 
alligevel ønsker at trække på vores 
rådgivere. Vi vil meget gerne hjælpe 
dem også, men det kræver fremover 
et medlemskab.
 
Vi har aktuelt medlemsfremgang i for-
eningen, og jeg er sikker på at mange 
både medlemmer og ikke-medlemmer 
har forståelse for, at vi gerne vil have 
sat endnu mere skub i den positive 
udvikling.

Der er brug for en stærk patientfor-
ening på området – og den eneste vej 
frem er gennem flere medlemmer, ” 
siger direktøren. ”
(nyhed på epilepsiforeningen.dk) 

Heldigvis kan vi konstatere, at for-
eningen stort set kun har fået positiv 
feedback på opstramningen.

Rådgivning ved advokat om 
arv og skifte
Foreningen har i perioden fortsat det 
gode samarbejde med advokat Ellen 
Marie Sørensen, der tilbyder gratis 
rådgivning om de generelle regler for 
arv og skifte til medlemmer af Dansk 
Epilepsiforening herunder også vej-
ledning til, hvordan man rent praktisk 
opretter et testamente.

Ellen Marie Sørensen yder derudover 
værdifuld rådgivning og sparring med 
direktøren i nogle af foreningens 
arvesager.

Forsikringsrådgivning via HGF
Foreningen har ligeledes i perioden 
fortsat samarbejdet med HGF (Han-
dicappedes Gruppeforsikring), som 
udover at sælge egentlige forsikringer 
også tilbyder forsikringsrådgivning til 
foreningens medlemmer. 

En ny samarbejdsaftale er undervejs 
med firmaet bag HGF. 



>>  Sociale aktiviteter
Foreningens mange sociale aktiviteter 
landet rundt udgør en anden uund-
værlig del af foreningens medlemstil-
bud. 

Det er her mange – rigtigt mange – 
finder det nødvendige pusterum fra 
hverdagens trængsler. Og det er her, 
man kan deltage uden de store forkla-
ringer, alle forstår, hvad der er galt, 
og hvorfor man ikke ”bare” altid er på 
toppen.

Det er samtidig gennem mange af de 
sociale arrangementer, at venskaber 
og netværk bindes sammen på kryds 
og tværs af landet. 

Viden og erfaringer deles og diskute-
res, og medlemmer finder nye veje til 
at klare en vanskelig hverdag. Og den 
som har fundet løsninger på hverda-
gens udfordringer, får mulighed for at 
viderebringe disse til andre – det er 
en ren ”win/win”.

Det er derfor med tilfredshed og 
varme i hjertet, at foreningen kan 
kigge tilbage på en to-årig periode 
med vækst i antallet af direkte med-
lemsrettede aktiviteter: Sommerlejre, 
sociale weekends, ferieture og rejser, 
ungdomslejre, forældrekurser, vok-
senkurser, udflugter, tema- og net-
værksaftener. 

Hertil skal lægges en intens aktivitet 
på foreningens sociale medier og i de 
mange nyoprettede Facebookgrupper, 
der i stigende omfang bliver diagno-
sespecifikke.

Fællesskaber bliver dyrket på kryds og 
tværs af landet og foreningens kreds-
grænser, og mange kredse arbejder 
med aktiviteter, som er målrettet alle 
medlemmer; ikke kun dem, som bor i 
kredsens optageområde.

Det har i perioden været et mål at 
fastholde en bred buket af tilbud, da 
foreningen generelt har en bred mål-
gruppe af potentielle medlemmer; et 
mål, vi således kan konstatere til fulde 
er opnået. 

Her udfylder foreningens frivillige og 
hjælpere på de mange sociale akti-
viteter en essentiel rolle, som Dansk 
Epilepsiforening skylder dem en me-
get varm og stor tak for. 

Uden frivillige var det umuligt at løfte 
disse aktiviteter, og deres indsats 
betyder ofte mere for deltagerne, 
end man kan gøre op. Det er social 
kapital, som rykker på den allermest 
positive måde; det vidner de mange 
evalueringer og udsagn fra deltagerne 
entydigt om.

Tak for det!
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>>  Forskning
Dansk Epilepsiforening blev i 2007 
betænkt med en arv, hvoraf afkastet 
skulle udloddes til forskning på epi-
lepsiområdet. Det skylder vi kvinden 
bag arven en stor tak for. 

Resultat har nemlig været oprettelse 
af en fond - Inge Bethelsens legat, 
der sidenhen har støttet forskning 
i epilepsi med et millionbeløb. Helt 
nøjagtigt er der indtil videre ud-
delt 4.674.464 kr. til forskning på et 
område, som traditionelt set ikke står 
forrest, når der uddeles forsknings-
midler.

Der er brug for forskning på et om-
råde, hvor op imod en 1/3 fortsat ikke 
kan gøres anfaldsfri. Og hvor epilep-
siens følger mærkes på kroppen af 

mange familier landet rundt. Nøglen 
til et liv uden epilepsi ligger i yderli-
gere forskning. 

På sigt er det både håbet og forvent-
ningen, at fonden i tiltagende grad 
vil bidrage med betydelige beløb til 
områdets forskning.

Dette arbejde og disse uddelinger 
flugter med direkte målet for perio-
den om, at foreningen skal ”…arbejde 
på at tilvejebringe det nødvendige 
dokumentationsgrundlag for at sikre 
medlemmerne de bedst tænkelige 
behandlings- og rehabiliteringstilbud”. 
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>>  Politisk og faglig dialog
Vi kan nøgternt konstatere, at mangt 
og meget af det VelfærdsDanmark, vi 
har kendt og levet i gennem årtier, er 
under voldsomt pres. 

Der er ikke meget, som nødvendigvis 
er mejslet i granit, og ordninger og 
regler laves om i støt stigende tempo 
– ofte med omfattende følger for de 
berørte borgere. Det gælder såvel i 
sundhedsvæsenet, på beskæftigelses-
området, i undervisningssektoren og 
inde for hele det brede sociale om-
råde.

Det både udfordrer og stiller krav 
til Dansk Epilepsiforening og til den 
måde, vi arbejder interessepolitisk på.

Foreningens interessepolitiske ar-
bejde blev derfor i perioden markant 
opprioriteret, da hovedbestyrelsen 
besluttede at afsætte midler til an-
sættelse af den første interessepoliti-
ske konsulent på landskontoret.

Danmark har brug for en epilepsifor-
ening, som kan arbejde med afsæt i 
patienter og pårørendes interesser. 
Der findes masser af stærke interes-
seorganisationer, der arbejder for alle 
mulige andre. Men ingen der, som 
Dansk Epilepsiforening entydigt og 
utvetydigt, tager patienternes parti.

Det er et vigtigt udgangspunkt at 
tage afsæt i, da mange af foreningens 
medlemmer er pressede på ressour-
cerne og har mere end rigeligt at gøre 
med at få en dagligdag til at hænge 
sammen. 

Her er det vores opgave at være deres 
talerør, så man ikke glemmer konse-
kvenserne hos dem, som berøreres 

mest direkte af alle de mange refor-
mer og velfærdsændringer: borgerne 
selv. 

Det skal være Dansk Epilepsiforening, 
der stædigt og konstant forsøger at 
afdække og levere den helt nødven-
dige dokumentation, hvor borgernes 
perspektiv er i højsædet. 

Selve dokumentationsdelen er dog 
samtidig en evig udfordring for for-
eningen, da der er betydelige videns- 
og dokumentationshuller på epilepsi-
området. 

Som det eksempelvis anføres i konklu-
sionerne fra den i perioden udgivne 
”National klinisk retningslinje for 
udredning og behandling af epilepsi 
hos børn og unge”, som udkom i 2015, 
og hvor Dansk Epilepsiforening havde 
plads i projektets referencegruppe:

”Litteratursøgningen har afdækket, 
at der er en yderst sparsom mængde 
egnet videnskabelig litteratur, selv 
inden for de valgte emner for fokuse-
rede spørgsmål, som arbejdsgruppen 
har udvalgt. Der er stort behov for, at 
der rådes bod herpå med systemati-
ske og kvalitativt gode videnskabelige 
studier, gerne ved deltagelse i inter-
nationale studier for at øge antallet 
af inkluderede patienter.

Der er udtalt mangel på RCT studier, 
selv hvad angår de meget basale 
spørgsmål, der er stillet i den kliniske 
retningslinje”.

Dokumentation af problemstillingerne 
er dog samtidig alfa og omega, hvis
man ønsker at skabe 



P e r i o d e b e r e t n i n g  2 0 1 4 - 1 6   -  s i d e  1 0

gennemslagskraft i det politiske 
arbejde. Der er derfor et vedvarende 
behov for, at foreningen interesserer 
sig for og støtter systematisk opbyg-
ning af dokumentation som eksem-
pelvis gør, at man kan følge udviklin-
gen på epilepsiområdet bedre, end 
det er muligt i dag.

Hvad sker der rent praktisk?
Det interessepolitiske arbejde, som 
Dansk Epilepsiforening udfører, er et 
dynamisk felt i konstant udvikling. 

Men basalt set er der især tale om to 
forskellige retninger, som foreningen
arbejder efter:

Reaktivt spor•	
Proaktivt spor•	

Her arbejder vi løbende med at 
svare på høringer, som typisk 
tilsendes via foreningens med-
lemskab af Danske Patienter og 
Danske Handicaporganisationer.

Synliggørelsen af dette løbende 
arbejde sker primært via ny-
heder til foreningens web og 
nyhedsbreve, så alle – både 
medlemmer, samarbejdspartne-
re og frivillige – kan følge med 
i, hvad foreningen mener om 
forskellige sager.

Dette arbejde fylder meget i den 
praksishverdag, foreningen har, 
og er ofte forbundet med korte 
svarfrister og et betydeligt bag-
vedliggende afdækningsarbejde 
forud for høringssvarene.

Det er samtidig et område, hvor 
man med rette kan diskutere, 
om høringssvarene reelt ryk-
ker ret meget? Eller om der i 
stigende omfang er tale om 

skin-høringer uden noget reelt 
indhold eller ønske om at høre 
organisationerne på området?

Faktum er, at fristerne ofte 
er umuligt korte, hvilket gør 
arbejdet med at lave hørings-
svarene meget brydningsfulde. 
Vi kan samtidig se, at det kun i 
meget begrænset omfang lykkes 
at rykke noget – med få en-
kelte markante undtagelser (se 
senere). 

Det bør derfor løbende overve-
jes, om arbejdet med hørings-
svar skal prioriteres anderledes, 
så foreningen måske i højere 
grad vægter at bruge kræfterne 
på andre mere gennemslags-
kraftige politiske tiltag; eksem-
pelvis særligt udvalgte høringer/
lovgivningsområder, deltagelse i 
arbejdsgrupper/referencegrup-
per samt opbygning af strategi-
ske netværk.

Her er det Dansk Epilepsifor-
ening, der forsøger at sætte en 
dagsorden og arbejde for resul-
tater som, vi synes, er vigtige.

Dette arbejde har gennem en 
lang årrække fyldt meget lidt i 
foreningen, og det bør være vo-
res ambition, at der skal skabes 
en bedre balance mellem det 
reaktive og det proaktive politi-
ske arbejde.

Det er samtidig også her, at net-
værksopbygning og kontakter til 
andre, vi kan finde ind i en fæl-
les mission med, fylder noget. 

Reaktivt Proaktivt
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Arbejdet med 
at sikre fokus 
på udvikling 
af nationale 
kliniske ret-
ningslinjer for 
behandling af 
børn, unge og 
voksne med 
epilepsi. 

Det betydelige fodarbejde gav pote, og der udkom derfor ved udgangen af 
2015 en række centralt udarbejdede anbefalinger for behandling af børn og 
unge med epilepsi.

Der er omvendt heller ingen grund til at skjule, at Dansk Epilepsiforening hav-
de betydelige reservationer over den tilgrundliggende metodik bag retnings-
linjerne, som betyder, at de vil have meget begrænset rækkevidde i forhold til 
den kliniske praksis, der allerede findes på området, og som samtidig lægger 
betydelige bånd på, hvor praksisnære disse retningslinjer er blevet.

Det havde været ønskeligt, hvis de udvalgte eksperter, som skulle forestå ret-
ningslinjerne, havde haft friere tøjler fra Sundhedstyrelsens side.

Udlevering og 
brug af per-
sonfølsomme 
data fra Roskil-
de sygehus:

I efteråret 2014 fik Dansk Epilepsiforening henvendelser fra medlemmer, der 
havde modtaget en invitation til et oplysningsmøde om Roskilde Neurologisk 
Afdeling. Medlemmerne var forundrede over, hvor og hvordan sygehuset 
havde fået fat på deres helbredsoplysninger og altså vidste, at de på forskel-
lige vis var berørt af epilepsi. 

De pågældende medlemmer blev nemlig slet ikke fulgt for deres epilepsi på 
Roskilde Neurologisk Afdeling, men på andre behandlingssteder. Det affødte 
en hastehenvendelse til hospitalet om sagen, og sygehusledelsen reagerede 
hurtigt og konsekvent på foreningens henvendelse:

”Meningen med mødet har været velment, men metoden i forbindelse med 
mødeindkaldelsen er ikke i orden. På sygehusets vegne vil jeg gerne beklage 
hændelsesforløbet og den utryghed, det må have givet modtagerne af vores 
henvendelse.

Vi vil gøre vores bedste for, at en lignende situation ikke opstår igen. For det 
første har vi indskærpet overfor afdelingen, at den valgte metode ikke er ac-
ceptabel og for det andet vil vi gennemgå vores interne procedurer, så vi kan 
forebygge gentagelser”, skrev sygehusdirektør Henrik Villadsen i et svar til 
foreningen.

En kronik som 
satte rammen 
for udfordrin-
gerne på epi-
lepsiområdet

I en fælles kronik under overskriften ”Hvornår kan vi flage for epilepsien?” 
beskrev Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, og 
formanden for bestyrelsen på Filadelfia, Kjeld Møller Petersen, de udfordrin-
ger, som de så på epilepsiområdet. 

Kronikken udkom forbindelse med den nye årlige markering af epilepsidagen 
den 8. februar 2016. 

Højtprofilerede politiske sager i perioden
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Udpluk af andre politiske aktiviteter i perioden
Udover førnævnte højt profilerede 
og ressourcekrævende politiske sager 
i perioden gemmer der sig en ren 
”urskov” af andet politisk interesse-
arbejde, som på hver sin sæt og vis 
bidrager til at rykke ting i en bedre 
retning.

Undersøgelser og dokumentation 
Udvikling af nyt dokumentationssy-•	
stem af medlemsrådgivningen.
Opbygning af medlemspanel, som •	
inddrages via undersøgelser i det 
politiske arbejde.
Bistand til udviklingen af DH´s do-•	
kumentation af retssikkerhed.
UCB/Radius undersøgelse af leve-•	
vilkårene for voksne med epilepsi.

Debatindlæg og presse
Diverse debatindlæg i Politiken, •	
Søndagsavisen, Avisen.dk, Fyens 
Stiftstidende, Dagens Medicin og 
egne medier; om kontanthjælp, 
inklusion, finanslov, epilepsikirurgi, 
førtidspension, Socialstyrelsen, 
udredningsret, svigt i Odense Kom-
mune, sygdomsbyrderapport.
Interview i TV2 Øst om epilepsi og •	
kørekort til lastbil.

Høringssvar & officielle henvendelser
Høringssvar om midlertidig æn-•	
dring af sygedagpengeret, servi-
celovens voksenbestemmelser, 
hjemmetræning, kørekortbekendt-

gørelsen, generisk substitution
Henvendelse til folketingets social-•	
udvalg om BPA og overvågning
Ministerbrev om WHO-resolution •	
epilepsi

Folketingsvalg
Debatindlæg til diverse medier •	
samt en spørgsmål og svarrunde til 
en række udvalgte folketingspoliti-
kere. 

Særlige politiske indsatsområde
Målrettet politisk arbejde der har •	
medført, at der er blevet fremsat 
lovforslag om overvågning i servi-
celovens § 95. 

Andre aktiviteter
Vi mødte den nye Socialminister •	
Karen Ellemann.
Udvikling af foreningens twit-•	
terprofil fra 60 til 275 følgere 
heriblandt formanden for Dansk 
Sygeplejeråd, Majbritt Berlau, 
Rigshospitalet, Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed og Socialministe-
riets pressechef. 
Deltagelse i lukket eksperthøring •	
omkring medicinsk cannabis på 
Christiansborg.
Samarbejde med netværk: Danske •	
Handicaporganisationer, Danske 
Patienter, Dansk Epilepsi Selskab 
og Filadelfia. 
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>>  Information og synlighed
Foreningens informations- og synlig-
hedsarbejde er i perioden udmøntet 
gennem flere kanaler.

Synlighed i den brede offent-
lighed
Vi ved, at det er en udfordring for 
mange af vores medlemmer, at de 
på daglig basis oplever et ofte meget 
mangelfuldt kendskab til epilepsi hos 
deres omgivelser. 

Her er medlemmerne ofte dem, der 
er nødt til at forestå udlevering af in-
formation til omgivelserne. Her skal vi 
hjælpe med materialer og rådgivning. 
Det kan eksempelvis være i form af 
førstehjælpsbrochurer eller forenin-
gens informatørkorps. 

Det er samtidig her, foreningen 
løbende arbejder med forskellige 
kampagner og samarbejdsrelationer. I 
den sammenhæng skal særligt frem-
hæves indsatserne i tilknytning til 
landsmødet 2014, Epilepsi Day 2015 
og 2016 samt Hjerneugen 2016, hvor 
en række brede synlighedsaktiviteter 
blev iværksat

I den her sammenhæng skal forenin-
gens protektor H.K.H. Prinsesse Marie 
fremhæves som en fornem repræsen-
tant for epilepsisagen. 

Med engagement og oprigtig inte-
resse for sagen har H.K.H. Prinsesse 
Marie i perioden vist, at hun kan være 
medvirkende til at få sat epilepsien 
på landskortet på en stærk og sober 
måde.

Det skylder vi en stor tak for, og for-
eningen ser frem til at fortsætte det 
gode samarbejde de kommende år.
 

Information til dem, der er 
berørt af epilepsi
Vi kan starte med at citere næsten 
ordret fra målsætningen for perioden: 
Nye medlemmer af foreningen mod-
tager en velkomstpakke sammen 
med blad, arrangementskalender og 
diverse materialer ved indmeldelsen. 
Velkomstpakken indeholder oplysnin-
ger om landsforeningen og kredsen, 
og alle får et tilhørende medlemskort. 

Derudover er det løbende en uhyre 
væsentlig opgave, at foreningen er 
med til at sikre adgang til basal og 
kvalitetssikret information om epilepsi 
til dem, som er berørt selv eller dem, 
der er pårørende.

Dette arbejde indebærer en vedvaren-
de opdatering af en række basispjecer, 
samt – ikke mindst – arbejde med 
hjemmesiden og medlemsbladet.

I den forgangne periode er der truf-
fet beslutning om, at foreningen skal 
have en ny hjemmeside. 

Den eksisterende er ikke længere tids-
svarende og giver løbende foreningen 
store udfordringer, da omfanget af 
hjemmesiden ikke længere kan un-
derstøttes tilstrækkeligt i driften. Eller 
sagt på godt dansk: Den er for gam-
mel og for uoverskuelig til, at vi reelt 
kan være sikre på, at oplysningerne 
løbende opdateres og korrigeres.

Arbejdet med en ny hjemmeside er så 
småt gået i gang og forventes tilende-
bragt i løbet af 2016. 



H.K.H Prinsesse Marie 
er protektor for Dansk 
Epilepsiforening.
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Derudover udsendes der løbende 
nyhedsbreve, hvor modtagergruppen 
reelt både er personer med epilepsi, 
pårørende, fagfolk og andre interes-
serede. 

Siden 2014 er der udsendt i alt 2 fo-
kuserede nyhedsbreve til foreningens 
85 frivillige og i alt 17 nyhedsbreve til 
abonnenter på hjemmesidens ny-
hedsbrev. I januar 2014 havde hjem-
mesidens nyhedsbrev 2.384 abon-
nenter, i dag er tallet 2.637. 25 % af 
disse åbner deres nyhedsbrev, og der 
foretages ca. 125 klik fordelt over 10-
12 links med hovedvægten på 2-3 af 
historierne. 

Dette lever således også op til de fast-
satte målsætninger, for så vidt angår 
antallet af nyhedsbreve til medlem-
mer og fagfolk, men der ikke er ud-
sendt det ønskede antal nyhedsbreve 
til foreningens frivillige. Det sidste 
drejer sig dog samtidigt om en generel 
omlægning af udsendelsen af refera-
ter fra såvel forretningsudvalget som 
hovedbestyrelsen, som nu konsekvent 
udsendes til alle frivillige i foreningen. 
Dette har derfor i væsentligt grad 
afløst nyhedsbreve til foreningens 
frivillige. 

Foreningen har i den forgange periode 
afviklet en række informationsmøder 
i såvel 2014 og 2015. Det er en aktivi-
tet, der typisk ligger hen over foråret, 
og hvor velvillige sponsorer gør det 
muligt for os at gennemføre aktivite-
terne.

Informationsmøderne tiltrækker 
typisk et sted mellem 75 – 100 delta-
gere pr. gang. 

Information til fagfolk
I perioden har vi set en betydelig 
stigning i antallet af henvendelser fra 
fagfolk til foreningen. Det er således 
også blevet en blevet en opgave for 
Dansk Epilepsiforening at hjælpe dem 
på vej med ofte ret specifik viden om 
epilepsi. 

Det er en opgave, vi gerne påtager os, 
men samtidig en ofte ressourcekræ-
vende opgave, så det er et område, vi 
må holde øje med udviklingen af og 
i øvrigt også henvise flest mulige af 
til de samarbejdspartnere, vi har på 
området f.eks. VISO eller Specialråd-
givning om Epilepsi.

Derudover skal det nævnes, at for-
eningen i perioden har støttet et 
genoptryk af ”Basisbog om epilepsi” 
samt en kommende ny brugerbog om 
epilepsi.

Foreningen har valgt at indgå i et 
mere formelt samarbejde med udvalg-
te aktører fra området med henblik på 
i højere grad at samle kræfterne om 
nogle få målrettede aktiviteter. Sam-
men kan vi sandsynligvis mere og får 
helt generelt flere muskler til at løfte 
indsatserne.

Web og sociale medier
100.000 unikke besøgende! 
Det er det antal mennesker, som hvert 
år besøger Dansk Epilepsiforenings 
hjemmeside. Dertil skal lægges de 
tusindvis af besøgende, som måneds-
vis kigger forbi foreningens Facebook-
profil.

Den trafik har på mange måder inden 
for ganske få år revolutioneret 
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foreningens informationsarbejde. De 
platforme giver os i dag både nem-
mere, billigere og væsentligt mere 
målrettet adgang til at tale lige ind i 
hjertekulen af dem, som er berørt. 

Samtidig giver det medlemmerne 
og andre adgang til at levere noget 
yderst værdifuldt tilbage til forenin-
gen; nemlig deres oplevelser fra hver-
dagen med epilepsi.

Det har derfor igen i den forgange 
periode været vigtigt at fastholde et 
betydeligt ressourceforbrug på dette 
område. 

Medlemsblade i perioden
Det er Dansk Epilepsiforenings hoved-
bestyrelse, der fastlægger indsatsom-
råderne i hvert kvartal – noget som 
flugter med udsendelsen af medlems-
bladet.

Der har i perioden været udvalgt føl-
gende emner:
 

3. kvartal 2014: Voksne med epi-•	
lepsi.
4. kvartal 2014: Pårørende (eksem-•	
pelvis post traumatisk stress).
1. kvartal 2015: Komplementær •	
behandling/alternativ behandling.
2. kvartal 2015: Kirurgisk behand-•	
ling af epilepsi.
3. kvartal 2015: Unge med epilepsi.•	
4. kvartal 2015: Når medicinen ikke •	
virker nok.
1. kvartal 2016:  + 65 med epilepsi.•	
2. kvartal 2016: Stress/dagligda-•	
gens belastninger.

Udover at dette udmøntes som 
temaer i medlemsbladene, følges 
indsatsen i det pågældende kvartal op 
med særlig fokus på at finde nyheder 
og information om emnet til brug for 
formidling i nyhedsbreve, webnyhe-
der og deslige.

Udvalgte nr. af medlemsbladet epilepsi
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Det blev fra starten af perioden 
fastlagt, at foreningen havde en fæl-
les bunden opgave med at vende en 
mangeårig drypvis afgang af medlem-
mer. 

Det er en problemstilling, mange 
andre foreninger og sammenslutnin-
ger kan nikke genkendende til. Men 
medlemsfremgang er ikke desto min-
dre en uhyre væsentlig forudsætning 
for, at Dansk Epilepsiforening både på 
kort og længere sigt kan indfri alle de 
ambitioner, vi har. 

Målsætningen var klar for perioden:
”Medlemsfremgang skabes i langt 
overvejende grad gennem fokus på 
medlemmernes behov. Og uden med-
lemmer ingen forening, ingen frivillige 
og ingen ansatte. Det er derfor deres 

behov, der kommer i første række, når 
foreningens fremtidige indsatser skal 
prioriteres, planlægges og gennemfø-
res.

Denne fremgang skal skabes gennem 
dels intensiv fokus på hvervning i alle 
foreningens led – det vil sige såvel 
kredse som landskontor – og dels 
gennem intensiv opmærksomhed på 
at fastholde medlemmer; det sidste er 
primært landskontorets ansvar ”.
(Uddrag af mål- og strategiplan 2014-
2016.)

Der er derfor i perioden blevet arbej-
det intenst med såvel hvervning som 
fastholdelse, og resultaterne begyn-
der nu at vise sig.

>>  Medlemsudvikling

 

2011 2012 2013 2014 2015
Indmeldte 286 291 374 511 499
Udmeldte 468 489 489 395 433

200

250

300

350

400

450

500

550

Antal indmeldte og udmeldte

Udviklingen i antal ind- og udmeldte
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2011 2012 2013 2014 2015
Sådan var det gået 5.372 5.174 5.059 4.906 4.752
Medlemmer 5.372 5.174 5.059 5.175 5.241
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Udviklingen i medlemstallet

Som det kan ses, er der således mål-
opfyldelse for såvel bedre hvervning 
som bedre fastholdelse af medlem-
merne. Men der er brug for vedvaren-
de og intens fokus på området i alle 
led af foreningen.

Hvis nu vi var fortsat, hvordan ville 
det så være gået…?

Når man kigger på de foregående års 
udvikling i medlemstallet, kan vi få et 
fingerpeg om, hvordan situationen 
kunne have set ud, hvis der ikke var 
arbejdet intenst med hvervning og 
fastholdelse. 

Man skal naturligvis være forsigtig 
med at spå om tal og en given udvik-
ling. 

Men hvis tendensen fra de senere 
år havde holdt, ville foreningen ved 

udgangen af 2015 således have haft 
4.752 medlemmer - eller ca. 500 
færre medlemmer, end vi rent faktisk 
havde ved udgangen af 2015. 

Faktisk udviklking i medlemstal og medlemstal, hvis ikke udviklingen var vendt
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Målet for perioden har været at fast-
holde fokus på løbende fundraising og 
andre indsamlingsaktiviteter. 

Nøgletallene vidner om, at foreningen 
er lykkedes med dette i perioden. Der 
er modtaget betydelige bidrag fra så-
vel gaver, arv som via generel fundrai-
sing i perioden. 

Det skylder vi foreningens medlem-
mer og dem, som har betænkt os en 
stor og hjertevarm tak for, ligesom 
det er vigtigt at vise dem, at vi bruger 
vores midler med omhu og på aktivi-
teter, som faktisk gør en forskel.
 
De gunstige økonomiske nøgletal 
fra den forgangne periode sikrer, at 
foreningen kan fortsætte arbejdet 
inden for de eksisterende rammer. 

Det betyder samtidig, at hovedbe-
styrelsen senere på året i forbindelse 
med budgetlægningen skal overveje 
en yderligere udvidelse af aktivitets-
niveauet i årene fremover.

Det er samtidig i den her sammen-
hæng vigtigt at nævne, at foreningen 
står over for nogle solide og nødven-
dige investeringer de kommende år til 
især et nyt medlems- og økonomisy-
stem og en ny hjemmeside. 

Foreningens hovedbestyrelse har hen-
sat midler til begge. 

>>  Økonomi
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Foreningens hovedbestyrelse har 
besluttet at gennemføre en grundig 
organisationsanalyse, hvor man med 
afsæt i den virkelighed frivillige, med-
lemmer og ansatte oplever, skal ruste 
foreningen til fremtiden. 

Vi skal være der, hvor det giver me-
ning og hvor vi kan gøre en forskel. 
Spørgsmålet er, om det formål adskil-
ler sig ret meget fra det, vi altid har 
gjort?
 
”Foreningen startedes altså af 
de handicappede selv, der følte 
behovet. Fire år senere gik de 
sagkyndige, læger og andre 
med i arbejdet for at bringe epi-
lepsi og de sygdomsramtes van-
skeligheder og muligheder frem 
i lyset, for at fremme de sociale 
vilkår for denne hidtil i mange 
måder diskriminerede gruppe af 
handicappede og støtte den vi-
denskabelige forskning på dette 
særlige felt, hvor nye, opmun-
trende perspektiver, både hvad 
angår anderkendelse, behand-
ling og social revalidering, var 
dukket op og stillede krav om en 
særlig indsats”
Medlemsbladet ”Epilepsi”, nr. 1, ja-
nuar 1967

Dette citat med mere end 60 år på 
bagen kunne man sådan set godt få til 
at flugte med mange af de nuværende 
opgaver. Nogle gange skal man måske 
kigge bagud for at møde morgenda-
gens forandringer – det er måske ikke 
så vanskeligt at finde frem til kerne-
opgaverne alligevel; selvom tiderne er 
omskiftelige.

Den igangsatte organisationsproces 
tager sit afsæt i den praksisvirkelig-

hed, foreningens frivillige og lands-
kontoret møder. Det er vigtigt, at alle 
føler et ejerskab for processen, og at 
vi tager afsæt i den virkelighed, vi ved 
findes; ikke hvad vi tror.

Der er i perioden afviklet en lang 
række aktiviteter og møder mellem 
foreningens politiske og administrati-
ve ledelse og alle foreningens kredse.

Organisationsprocessen fortsætter 
i den kommende periode, hvor der 
stræbes efter et beslutningsgrundlag 
til landsmødet i 2018.

Kredsene
Dansk Epilepsiforening kunne ved 
udgangen af perioden mønstre fuld-
tallige bestyrelser i samtlige ti funge-
rende kredse. Der er således aktuelt 
ingen kredse, som kører på dispensa-
tion eller med særlig støtte.

Foreningens hovedbestyrelse har der-
udover truffet en beslutning om, at 
der i tilknytning til generalforsamlin-
gerne i 2017 skal gennemføres gene-
ralforsamlinger i de aktuelt indlejrede 
Kreds Midtsjælland og Kreds Sydjyl-
land. Dette med henblik på at afklare, 
om det kan lykkes at genetablere 
bestyrelser i de to områder.

Derudover vidner tilmeldingerne til 
landsmøderne i 2014 og 2016 om 
solid opbakning blandt foreningens 
frivillige.

Samarbejdsprojekter
Dansk Epilepsiforening involveres i 
stigende omfang i forskellige projek-
ter, hvor vi løbende vurderer, hvordan 
vi bedst kan bruge kræfterne, og hvor 
det giver mest mening i forhold til 
foreningens formål.

>>  Organisationen
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I den forgangne periode har det bety-
det, at vi er indgået i følgende projek-
ter:

Mening og mestring
I samarbejde med DH deltager for-
eningen i projektet ”Mening og Me-
string”, som ved hjælp af forskellige 
fagpersoners indsats vil hjælpe men-
nesker med kognitiv funktionsnedsæt-
telse tættere på arbejdsmarkedet. Vi 
bidrager til projektet ved at koordi-
nere forløbene for deltagerne med 
epilepsi, afvikler deltagernes samtale 
med deres socialrådgiver og afholder 
weekendkurser. 

KLAP (Kreativ langsigtet ar-
bejdsplanlægning)
Dansk Epilepsiforening er med til at 
understøtte Landsforeningen LEV’s 
KLAP-indsats. KLAP-projektet handler 
om at skabe reelle jobmuligheder for 
mennesker med kognitive handicap. 
Dansk Epilepsiforening underviser de 
KLAP-jobkonsulenter, der formidler 
kontakten mellem borger og virk-
somheder, så de er fortrolige med de 
udfordringer, epilepsi kan give i hver-
dagen og arbejdslivet. 

Derudover henviser vi de af vores 
medlemmer, vi tror ville have gavn af 
at være med i KLAP-projektet. 

Kronikerindsats for børn og 
unge i Svendborg Kommune
I samarbejde med patientforeninger-
ne Astma og Allergi Danmark, Diabe-
tesforeningen og Epilepsiforeningen 
ønsker Svendborg Kommune at styrke 
indsatsen over for børn og unge til 
og med 16 år med kronisk somatisk 
sygdom. Formålet med projektet 
er at fremme en tidlig opsporing af 
sygdommen, få en tidlig afklaring af 
barnets og familiens behov for støtte, 
optimere den sammenhængende 
tværfaglige og tværsektorielle indsats 
samt sikre, at barn og familie modta-
ger støtte, der øger deres kompeten-
cer til at mestre forløbet. 

Dansk Epilepsiforening klæder de res-
sourcesundhedsplejersker, der delta-
ger i projektet på i forhold til at spotte 
og afhjælpe de udfordringer, som 
børn og unge med epilepsi oplever i 
hverdagen. 

Derudover har foreningen deltaget i 
en række planlægningsmøder og fami-
lieaftener. 
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Landsforeningens sammensætning i perioden 2014 – 2016

Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen bestod i 2014 - 2016 af følgende:

Landsformand Lone Nørager Kristensen•	
Næstformand Berit Andersen•	
Kreds København: Jesper Rosenvinge Austad•	
Kreds Vestsjælland: Tommy Jørgensen•	
Kreds Nordjylland: Bente Djørup•	
Kreds Midtvestjylland: Dinah Lind Christensen•	
Kreds Sydvestjylland: Marianne Møller Petersen•	
Kreds Nordsjælland: Peter Balle•	
Kreds Bornholm: Peter Vomb•	
Kreds Østjylland: John Bering Petersen indtil 17/12 2015, hvorefter Lars •	
Hvid indtrådte
Kreds Fyn: Julie Gad Isager•	
Kreds Sydsjælland: Erik Nymark Hansen•	
Ungdomsrepræsentant: Line Andrup Hansen indtil 19/9 2015, hvorefter •	
Frida Neddergaard indtrådte
Lene Sahlholdt•	

Bemærk: Kreds Midtsjælland og Kreds Sydjylland havde i perioden ingen 
repræsentanter i hovedbestyrelsen, og kredsene er midlertidigt indlejret i hen-
holdsvis Kreds Vestsjælland og Kreds Sydvestjylland.

Forretningsudvalget
Forretningsudvalget bestod i perioden af følgende:•	
Landsformand Lone Nørager Kristensen •	
Næstformand Berit Andersen •	
Peter Balle•	
Lene Sahlholdt•	
Peter Vomb •	



D a n s k  E p i l e p s i f o r e n i n g 

P e r i o d e b e r e t n i n g  2 0 1 4 - 1 6   -  s i d e  2 3

Landskontoret - personale
Disse var i perioden ansat på landskontoret:

Per Olesen, direktør •	
Janni Bagge, bogholder, fuld tid•	
Ann Britt Jensen, kontormedarbejder, 20 timer•	
Per Vad, kommunikationskonsulent og webredaktør, fuld tid •	
Yvonne Sommerlund, sekretær, 20 timer •	
Lotte Hillebrandt, faglig konsulent og sygeplejerske, fuld tid•	
Helle Obel, socialrådgiver, fuld tid•	
Thomas Holberg, politisk konsulent, fuld tid, ansat 1. marts 2015•	
Margit Broholm Madsen, kontorelev, fuld tid, ansat pr. 1. marts 2016•	

Åbningstider
Telefontiden er:

mandag kl. 10-15, •	
tirsdag-onsdag kl. 9-14, •	
torsdag kl. 9-12 og 14-18 samt •	
fredag kl. 9-12. •	

Rådgiverne træffes tirsdag og torsdag.
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