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Slagsbroren der
trodsede sin epilepsi og

BLEV TØMRER
"JEG VILLE IKKE
STYRES AF EPILEPSIEN
– men det bliver man jo alligevel"

Tema

ARBEJDSLIV OG
EPILEPSI

LEDER

HVERDAGSLIV, UDDANNELSE OG JOB MED EPILEPSI
Uanset om man
har anfald eller
ej, så er der ud
fordringer ved
epilepsi, som på
virker tilværel
sen negativt.
Mange med epilepsi oplever kognitive
vanskeligheder i større eller mindre
omfang. Det kan være udtrætning,
hukommelses- koncentrations- og op
mærksomhedsproblemer.
Medlemsundersøgelser fra Epilepsifor
eningen viser, at kognitive vanskelig
heder er noget af det mest byrdefulde
ved epilepsi. De kan besværliggøre
familielivet, uddannelse, job, fritidsak
tiviteter, transport og rejser mv.
Rehabilitering af epilepsi handler om
at gøre noget ved alle de afledte kon
sekvenser af sygdommen. Det er en
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18	SIDEN SIDST

Epilepsidag, Hjerneuge og
møde med politikere

støtte fra samfundets side til at få hver
dagsliv, uddannelse og job til at fun
gere. Epilepsi rehabilitering skal tage
udgangspunkt i den enkeltes ønsker til
det gode liv.
Det er ikke nogen god ide at overbeskyt
te mennesker med epilepsi. Læs artik
len om tømreren med epilepsi, der siger
”Du skal ikke lade nogen holde dig nede
og lade sygdommen fylde det hele”.
Det handler om at få afklaret sin egen
situation, så man ved, hvilke vanskelig
heder der kan forventes, og hvordan de
kan tackles i hverdagen.
Epilepsiforeningen ser meget kritisk på
den rehabilitering af epilepsi, som sam
fundet i øjeblikket stiller til rådighed.
Der er betydelige mangler, og indsatsen
er ikke god nok. Taler vi om penge, er det
for alle i sidste ende meget dyrt med en
dårlig epilepsi rehabilitering.

Konsekvenserne af epilepsi undervur
deres af samfundet. Mange af de men
nesker, som skal give støtte og hjælp
ved ikke nok om, hvad det betyder at
have epilepsi. Der mangler viden om,
hvilke indsatser, som virker bedst. Og
der mangler metoder og værktøjer til at
hjælpe den enkelte.
Vi har brug for en tidlig og sammen
hængende epilepsi rehabilitering. Det
skal være en systematisk og landsdæk
kende indsats af ensartet høj kvalitet.
Epilepsiforeningen står ikke alene med
at efterlyse bedre rehabilitering af epi
lepsi. Sammen med andre på området er
vi ved at udforme en større politisk sats
ning kaldet ”Et bedre liv med epilepsi”.
Det skriver vi meget mere om i de kom
mende udgaver af medlemsbladet.
Lone Nørager Kristensen
Landsformand
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VIDSTE DU?

”JEG VILLE SIMPELTHEN IKKE
ACCEPTERE AT BLIVE STYRET
AF EPILEPSIEN
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TEMA:
ARBEJDSLIV
OG EPILEPSI

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

SLAGSBROREN DER TRODSEDE SIN EPILEPSI OG

BLEV TØMRER

SOM UNG SLOG HAN PÅ TÆVEN, GIK PÅ KRO, STJAL KNALLERTER OG SOLGTE ULOVLIGT
FYRVÆRKERI. I DAG ER HAN UDLÆRT TØMRER, OG PÅ TRODS AF SIN EPILEPSI HAR HAN INGEN
PROBLEMER MED AT ARBEJDE MED STORE MASKINSAVE OG KRAVLE RUNDT PÅ HØJE TAGRYGGE.
Thomas er stadig i sit arbejdstøj, da jeg
støder på ham i den grusbelagte ind
kørsel til hans og kærestens og deres til
sammen fem teenagebørns røde mur
stensvilla i Feldsted uden for Aabenraa.

Thomas har haft epilepsi siden barns
ben, hvor hans mor var meget øm om
ham og til hans store irritation overbe
skyttede ham, fortæller han og kom
mer med et eksempel:

Han er bredskuldret og muskuløs, og
står med kasketten skubbet lidt om i
nakken, og misser med øjnene mod den
skarpe forårssol i en hvid T-shirt og ma
lerplettede arbejdsbukser. Hans mor er
sengeliggende, og han har været nødt til
lige at tage en tur omkring forældrene,
for hun kom hjem fra hospitalet i dag,
og de skulle have hjælp til at få bakset
den store hospitalsseng ind i boligen.

”Min mor var af den mening, at søvn
var den bedste medicin. Men så kom vi
til Filadelfia, hvor Lennart Gram, der
var min læge, lagde ud med at fortælle:
’Jamen, du sover jo alt for meget’. Så
lavede han faktisk et søvnprogram for
mig: ’Du skal i seng på det der tids
punkt, også selvom du ikke er træt.
Og det samme om morgenen, der skal
du op på det der tidspunkt, også selv
om du gerne vil sove en time ekstra.’
Det hjalp faktisk. Og det har jeg kørt
efter lige siden.”

I dag kommer den 37-årige tømrer godt
ud af det med sine forældre, men der
var engang, hvor han havde et lidt an
strengt forhold til sin mor. Der var en
periode, hvor han ikke talte til hende
i tre måneder.

”Du skal i seng på det der
tidspunkt, også selvom du ikke
er træt. Og det samme om morgenen, der skal du op på det
der tidspunkt, også selvom du
gerne vil sove en time ekstra.
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DRUK OG SLAGSMÅL
Egentlig skulle vi tale om hans ar
bejdsliv, for det er ikke hver dag, at jeg
møder en mand, der på trods af sin
epilepsi har valgt at arbejde ved store
roterende maskinsave, og kravle rundt
på høje husrygge. Men vi taler selvføl
gelig også om resten af hans liv, og det
er heller ikke hver dag, jeg møder en
mand med epilepsi, der har en fortid
med druk og slagsmål.

Som ung var Thomas lidt af en rod.
Han slog på tæven, gik på kro, stjal
knallerter og solgte ulovligt fyrværkeri:
”Tit endte det jo med en nat i deten
tionen. Når jeg så ringede til min far
om morgenen og spurgte, om han ville
hente mig, så spurgte han, hvor jeg var
henne. Når han så hørte, at jeg var på
politistationen, så fik jeg at vide, at jeg
kunne gå hjem … Og der var 16 kilo
meter hjem.”
”Da jeg gik i ungdomsskole, solgte jeg
ulovligt fyrværkeri til alle mine klasse
kammerater. Der var en pige, der gerne
ville være kærester med mig, men jeg
ville ikke være kærester med hende.
Så sladrede hun til en kriminalbetjent,
og da han fandt alt mit fyrværkeri, fik
jeg en bøde på 10.000 kr. Det er mange
penge, når man er 16 år. Så kom min
far og sagde: ’Det skal jeg nok ordne’.
Jeg tænkte: ’Ih dog, sikke en flink
mand.’ Men så kom han en uge efter
og sagde: ’Jeg har ordnet det, så du
hele sommeren skal arbejde nede på
savværket. Og alle pengene, du tjener,
skal gå til den bøde.’”

DATTEREN FIK HAM PÅ RET KURS
Thomas blev for snart 20 år siden ope
reret for sin epilepsi, men indgrebet var
ikke uden sideeffekter:
”Da jeg var blevet opereret gik jeg syge
meldt i to år. Jeg kunne ikke bruge min
højre arm, og det skrantede lidt det hele.
Da var jeg ellers startet på tømmerud
dannelse, men måtte stoppe igen.”

sagde, at hun ikke ville have, at jeg var
sådan.”
De mange drukture gik ikke kun ud
over familielivet. De betød også, at han
på trods af operationen fik massevis af
anfald. Men efter opsangen fra sin dat
ter kom han ud af det, og startede i 2006
forfra på sin tømmeruddannelse. I dag
holder han sig helt fra alkohol:

”Jeg spillede meget dart og de korte
distancekast kunne min arm slet ikke.
Almindelige lange kast kunne den godt,
men de små fine, det kunne den ikke.”

”Nu har jeg ikke drukket i 11 år, og jeg
savner det ikke”.

Thomas er en stædig mand. Så han
købte en elektronisk dartskive, som han
satte op på sit værelse, og kastede pil
efter pil efter pil i lang, lang tid. Indtil
armen til sidst lystrerede.

Thomas’ far er lastbilchauffør, så som
barn, var det det Thomas ville være,
men efterhånden som han blev ældre
virkede det kedeligt, og han havde
altid været fanget af tømmerarbejdet.

”Mit liv var ikke det bedste. Jeg valgte at
drikke mig fra det meste; gå på kro og
lave en forfærdelig masse ballade rundt
omkring. Det var ikke så smart.”

Hans valg af erhverv bekymrede hans
mor: ”Min mor synes det var en dår
lig ide. Hun var bange for, at jeg faldt

”Min familie prøvede jo at sige til mig,
at der ikke var nogen fremtid i at gå og
slås og sælge ulovligt fyrværkeri, men
det ville jeg ikke høre på. Men så kom
min store datter og forklarede det og

”Det der med, at folk prøvede at
trække mig ned og sige: Du kan
ikke dit og dat. Det kan jeg ikke
bruge til noget”,

KRAVLEDE PÅ ET TAG, DA HAN
KUNNE MÆRKE ET ANFALD

ned og brækkede et eller andet. Den
eneste, der sådan rigtig bakkede mig
op, var min far.”
”Det der med, at folk prøvede at træk
ke mig ned og sige: Du kan ikke dit og
dat. Det kan jeg ikke bruge til noget”,
siger han.
Heldigvis blev morens bekymringer
ikke delt af erhvervsuddannelsen:
”Da jeg meldte mig til EUC, stillede
de ikke de store spørgsmål. De havde
for eksempel en murer med sukker
syge og andre af den slags, så de var
ikke bekymrede. Da jeg så var ude at
søge læreplads hos en lokal formand
nede på Als, der fortalte jeg det som
det er; at jeg havde det der. Men det
tog de bare oppe fra og ned.”
”Fortalte du dem, at du kunne få anfald
og falde om i kramper?” Spørger jeg og
tænker, at jeg nok ville have været lige så
irriterende som hans bekymrede mor.
”Ja, ja, da”, svarer han og fortæller, at
han i læretiden kun havde et enkelt
anfald.
”Jeg kan tit mærke det, før der kom
mer et anfald. Det prøvede jeg engang
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ARBEJDSLIV OG EPILEPSI
han er selv meget omhyggelig med at
overholde sikkerhedskravene, forkla
rer han.

KASTEDE RUNDT MED FIRE MAND
Det er sjældent, at Thomas får anfald,
men når de kommer, kan de være
voldsomme, fortæller hans kæreste,
der har sluttet sig til os ved parrets
spisebord:

hos det firma, hvor jeg var i lære og var
oppe i Lunderskov og byggede for en
landmand helt oppe ved tagryggen. Så
sagde jeg til mine kollegaer: ’Jeg skal
lige ned’. Så vidste de jo godt, hvad der
var galt, og så løb jeg ned.”
”Jeg har lært at leve med det og går
ikke og synes, at det er synd for mig.
Og jeg er ærlig over for mine kollegaer
og fortæller, hvad det er. Jeg har også
fået de der små førstehjælpsfoldere
gennem Epilepsiforeningen og givet
dem til mine kollegaer.”

”De sagde: ’Sådan en har vi
aldrig haft før.’” griner han: ”Alle
de steder jeg har været, har de
sagt: Så længe du er ærlig, så
kan vi godt finde ud af det.”

”Hvad sagde de i dit firma, da du fortalte
om din epilepsi?”
”De sagde: ’Sådan en har vi aldrig haft
før.’” griner han: ”Alle de steder jeg
har været, har de sagt: Så længe du er
ærlig, så kan vi godt finde ud af det.”
Jeg prøver at remse op, hvad jeg lige
kan finde på af situationer og maski
ner, som jeg kunne forestille mig ville
være farlige, hvis man fik et anfald,
men det afviser han. Arbejdsplad
sen har en sikkerhedsrepræsentant,
der skal sige god for forholdene, og
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”Han er jo en stor mand. Vi var på en
cafe nede i Sønderborg, hvor fire mand
prøvede at holde ham, da han fik anfald.
Han gjorde bare sådan der, og så puf! Så
fløj der fire mand rundt”, fortæller hans
kæreste, og blafrer med armene.
Det er dog som oftest om natten, han
får sine anfald: ”Jeg kigger altid på
klokken, og så snart der er gået de
der fem minutter, så ringer jeg altså
112.” Det har hun måttet gøre to gan
ge. Første gang var hun så chokeret,
at falckredderen brugte mere tid på
hende, end på Thomas.
Hvis han har haft anfald om natten,
kan han blive nødt til at blive hjemme
fra arbejde: ”Hvis jeg har haft anfald
om natten, så kan de ikke forstå hvad
jeg siger, hvis jeg ringer om morgenen,
for så lyder det jo bare som sådan no
get fuldemandssnak. Så vi har aftalt,
at jeg bare sender en sms, at jeg bliver
hjemme den dag. Det fungerer fint.”
Firmaet har tegnet en paragraf 56aftale, så de kan få refunderet udg iften
til sygedagpenge fra kommunen, hvis
Thomas har fravær på grund af epi
lepsien.

LEDIGGANG OG BEKYMRINGER
GIVER ANFALD
Nu, hvor han ikke drikker mere, er
det især lediggang og bekymringer,
der kan fremprovokere anfald.
”Hvis mit liv blev stille. Hvis jeg for ek
sempel kom til at gå arbejdsløs i lang
tid, så tror jeg, at der ville komme en
hel del anfald. Så længe jeg har noget
at tage mig til, så kører det rimeligt.”

”Når jeg ser tilbage på 2009, hvor den
der berømte krise ramte os, og vi alle
blev sendt hjem fra den ene dag til den
anden, så fik jeg mange anfald den
gang. Der var ikke noget arbejde at få.
Og når jeg om morgenen havde sendt
børnene i skole, så var det en lang dag.”
Thomas fik også en del anfald, da han
og kæresten flyttede sammen og købte
nyt hus. Og da han i en periode kørte
retssag mod sin ekskone, kunne det
også ses i anfaldskalenderen.

”Du skal ikke lade
nogen holde dig nede,
og lade sygdommen
fylde det hele”
Lige nu går det godt med både epilep
sien og arbejdet: ”For et par måneder
siden blev jeg tilbudt en stilling som
formand, og der var jeg ærlig og sagde
til dem. ’Hør nu, jeg kun 38. Jeg er
slet ikke gammel nok til at sidde på
kontor’.Jeg kender mig selv godt nok
til, at jeg ikke dur til at sidde foran en
computer. Jeg skal helst ud og bygge
et eller andet.”
Det han bygger på lige for tiden er den
nye sygeplejeskole, der med sine sorte
hårdtbrændte sten og sorte tag, er et
markant byggeri i udkanten af Aaben
raa. Dér går han og sætter gipsvægge
og lofter op: ”Når vi kommer lidt læn
gere hen på året, skal vi til Haderslev
og lave et nyt sundhedshus. Der skal
jeg stå for tagprojektet. Og hvis jeg kan
vælge, er det det, jeg helst vil.”
Da vi efter vores snak går rundt i fami
liens have for at tage billeder, vender
han tilbage til en af pointerne fra inter
viewet:
”Du skal ikke lade nogen holde dig nede,
og lade sygdommen fylde det hele”.

NYT OM POLITIK
Af Helle Obel
helleobel@epilepsiforeningen.dk

DET SKAL DU OVERVEJE, NÅR DU VÆLGER

UDDANNELSE OG JOB

LAD SÅ VIDT DET ER MULIGT LYSTEN OG DINE EVNER DRIVE VÆRKET, NÅR DU VÆLGER
UDDANNELSE. MEN VÆR OPMÆRKSOM PÅ, HVILKE UDDANNELSER DU LIGE SÅ GODT
KAN OPGIVE PÅ FORHÅND, OG GØR BRUG AF DE HJÆLPEMULIGHEDER,
DER ER TIL RÅDIGHED GENNEM UDDANNELSEN
Mennesker med epilepsi er lige
så forskellige som alle andre
mennesker. Selv om rigtigt
mange ikke oplever begræns
ninger i forhold til uddannelse
på grund af epilepsien, kan den
gøre det sværere for andre at
komme igennem, specielt hvis
man bøvler med anfald og bi
virkninger af medicin. Helt ge
nerelt er der nogle overvejel
ser, du bør gøre dig, inden
du træffer dit valg.

OVERVEJELSER INDEN VALG
AF UDDANNELSE
Der er nogle ganske få uddan
nelser, du på forhånd skal opgive
at søge ind på og få uddannelser,
der kræver en vurdering af, om
du kan komme ind, når du har
epilepsi.
Du kan f.eks. ikke uddanne dig
til pilot, sømand, lokomotivfø
rer, eller fisker. Du kan heller ikke
uddanne dig til et job,
hvor du har brug for
gruppe 2 kørekort,
med mindre du har
været anfalds- og me
dicinfri i 10 år i henhold
til kørekortreglerne. Du
vil heller ikke blive
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optaget på uddannelsen som betjent,
men har du haft børneepilepsi og væ
ret uden anfald i 5-10 år og er uden
behandling, foretages der en konkret
vurdering, forudsat at du har førerret
til bil uden tidsbegrænsning. Derudover
vil du som udgangspunkt blive vurde
ret uegnet ved sessionsbehandlingen
(Forsvarets Dag).
Ud over det, så lad så vidt muligt lysten
og evnerne drive værket. Hvis det du
gerne vil ikke er en mulighed for dig, er
der så noget, der minder om det, som du
kan uddanne dig til eller beskæftige dig
med i stedet for? Hvis det eksempelvis
er for farligt for lige præcis dig at klatre
oppe i højder, kan du så blive konstruk
tør i stedet for tømrer? Hvis du bruger
Uddannelsesguiden, vil du finde uddan
nelser, der ligner drømmeuddannelsen.
Husk at ungdommens uddannelses
vejledning skal vejlede dig omkring
job og uddannelse, indtil du bliver 25
år. Du kan finde din vejleder på www.
findvejleder.dk

UNDER UDDANNELSEN
Under de fleste uddannelser, kan
du modtage SPS (socialpædagogisk
støtte). På Undervisningsministeriets
hjemmeside kan du se, hvilke uddan
nelser du kan søge SPS til samt hvilke

Overvej at fortælle om din
epilepsi, så du får den hjælp, du
har brug for, hvis du får anfald,
og så andre ikke bliver skræmte
af eventuelle anfald.

krav, der skal være tilgodeset for at få
støtte. Støtten kan f.eks. være til plan
lægning og struktur. Vær opmærk
som på særlige prøveregler, herunder
muligheden for ekstra tid til eksamen.
Måske er du berettiget til handicaptil
læg til SU?
Overvej at fortælle om din epilepsi, så
du får den hjælp, du har brug for, hvis
du får anfald, og så andre ikke bliver
skræmte af eventuelle anfald.

ARBEJDE
Når du er færdiguddannet og skal søge
arbejde, skal du være opmærksom på,
at du er forpligtet til at oplyse, at du har
epilepsi, hvis den har betydning for det
arbejde, du skal udføre. I modsat fald
har arbejdsgiver ret til at annullere an
sættelsesforholdet. Hvis ikke epilepsien
har betydning for det arbejde du skal
udføre, har du ikke pligt til at oplyse om
den. Ved ansættelsessamtalen behøver
du ikke lade epilepsien fylde mere, end

NYT OM POLITIK
at du blot nævner, at du har epilepsi og
hvad den betyder for dig.
Hvis du har svært ved at få arbejde, kan
du benytte dig af fortrinsret. Det kan
sikre dig, at du kommer til samtale,
hvis du har de krævede kvalifikationer.
Du kan også benytte isbryderordnin
gen, som kan give dig løntilskud i op
til 12 måneder, hvis du opfylder betin
gelserne. Du kan have mulighed for
bevilling af mentor eller personlig as
sistent, hvis du har brug for det, for at
have samme muligheder som andre, for
at kunne udføre dit arbejde. Læs mere
om ordningen andet sted i bladet. Vær
også opmærksom på, om evt. værktøj
kan indrettes, så det er sikkert for dig,
hvis du ikke må arbejde med ”farligt”
værktøj.
Overvej at fortælle dine kolleger om evt.
risiko for anfald, og hvad du har brug

for i forbindelse med anfald. Skal der
gives anfaldsbrydende medicin? Hvor
når skal kolleger evt. rekvirere ambu
lance? Aftal hvad du har brug for efter
anfaldet, om du skal hjem eller har brug
for at hvile dig lidt. Det kan give både
dig og kollegerne en vis tryghed.

du i visse tilfælde skal ansættes under,
for at komme videre i f.eks. fleksjob på
din hidtidige arbejdsplads. Jobcentret
må inddrages, da man der står for be
villing af de kompenserende ordninger
i job samt jobafklaringsforløb.

Vær opmærksom på muligheden for §56
aftale samt delvis syge- og raskmelding.

Specialrådgivning om Epilepsi tilbyder
sparring om de psykosociale konsekven
ser af epilepsi, de træffes på tlf.: 5827 1031

HVIS DET GLIPPER
Nogen gange går det ikke efter planen,
og arbejdet eller måske arbejdstider
passer ikke længere til dig og din epi
lepsi. Måske skal du have andet arbej
de, andre arbejdstider eller ansættelse
i fleksjob eller anden ordning, der tager
hensyn til de begrænsninger, epilep
sien giver dig. Det kan være en god
idé at kontakte din fagforening, som
har kendskab til dit arbejdsområde og
overenskomstens sociale kapitler, som

HE D
LEGATMULIG GEN
RENIN
I EPILEPSIFO

Epilepsiforeningen uddeler legater
fire gange om året, 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

www.epilepsiforeningen.dk
Evt. spørgsmål rettes til socialrådgiver
Helle Obel på landskontoret på
tlf.: 6611 9091

HENT HJÆLP OG STØTTE

Du kan få råd, vejledning og
støtte ved foreningens rådgivere,
de træffes på tlf.: 6611 9091.

KOM MED PÅ
WEEKENDTUR
til Smålandshavet

TAG FAMILIEN MED PÅ FORLÆNGET
WEEKEND PÅ FERIECENTERET
"SMÅLANDSHAVET" I KARREBÆKSMINDE
Der vil både være sjov, hygge og oplæg om epilepsi.
Søndag kan man komme med på bustur til
BonBon-land, og lørdag kan man høre forskellige oplæg om det at have epilepsi i familien.
Dato og pris 13.-16 oktober. Prisen er 900 kr.
for alle over 18 år og kr. 500,- for alle under
18 år - børn under 2 år er gratis. Prisen dækker
ferielejlighed, strømforbrug og slutrengøring,
alle måltider, undervisning, bus og indgang til
BonBon-Land samt underholdning.
Tilmelding Berit Andersen på tlf. 2064 7647 eller på
vestsjalland@epilepsiforeningen.dk senest 15/8-17.
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Hvis du er medlem af Epilepsiforeningen, kan du bestille

DOSERINGSÆSKE (VÆRDI 99 KR.)
via vores hjemmeside. Du skal kun betale porto.

Hvis du ikke er medlem, kan du for eksempel tegne
et personligt medlemskab til 275 kr. det første år og få en
gratis doseringsæske sammen med medlemskabet.

BESTIL DEN VIA HJEMMESIDEN EPILEPSIFORENINGEN.DK
ELLER SEND EN MAIL TIL EPILEPSI@EPILEPSIFORENINGEN.DK

