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EPILEPSI

 Behandling af voksne med epilepsi

Hvordan kan jeg fortælle andre om min epilepsi?
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- sikreste løsning ved krampeanfald.

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

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

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

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

R free epilepsialarm

GØR EN FORSKEL  
– BLIV MEDLEM

at du kan tilmelde dig vores 
elektroniske nyhedsbreve via 
foreningens hjemmeside

www.epilepsiforeningen.dk.

HUSK!
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 29 65 17 71. 

Derudover kan  
Ellen Marie træffes på  
ems@tellusadvokater.dk

GRATIS 
ADVOKAT-
RÅDGIVNING
OM ARV OG 
SKIFTE

JO FLERE MEDLEMMER VI ER, DESTO STØRRE GENNEMSLAGS-
KRAFT 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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Et velfungeren-
de sex- og sam-
liv er en vigtig 
hjørne sten i 
tilvær elsen. De 
fleste menne-
sker med epi-
lepsi har ikke 
væsentlige sek-
suelle proble-

mer. Men fakta er, at både epilepsien 
og behandlingen kan påvirke lysten og  
evnen til sex samt frugtbarheden.

Det er et trist tab af livskvalitet, som over 
årene kan blive en stor sorg. Der er hel-
digvis hjælp at hente. Det starter med at 
få sat ord på udfordringerne. I dette her 
blad bliver der talt rent ud af posen. 

De fleste ønsker mest mulig infor-
mation om deres epilepsi. Udfordrin-
gerne med sex og samliv er heller ikke 
ukendte for fagfolk, men ofte tages 

emnet ikke op eller også behandles det 
kun overfladisk. Det kan nemlig være 
svært at tale om sex og samliv.

Det er ikke den rigtige tilgang. Be-
handlersystemet bør generelt være 
meget opmærksomme på de sociale og 
psykologiske udfordringer, som vi ved 
betyder meget for hele familien om-
kring patienten med epilepsi. Behand-
lingen af epilepsi bør altid stile efter at 
sikre livskvaliteten hele vejen rundt. Vi 
efterlyser derfor en behandlingsmæs-
sig tilgang, hvor der er et bredt fokus 
på andet og mere end ”bare” at blive 
fri for anfald.

I forhold til i dette blad må budskabet være: 
Såfremt du ønsker mere information om 
sex og samliv hos behandlersystemet, skal 
du være forberedt på selv at tage et initiativ.

Måske skal der bare en ændring af me-
dicinen til for at hjælpe helt eller del-

vist. Men alle kan have besvær på dette 
område, og af mange forskellige årsa-
ger, som ikke har med epilepsi at gøre. 

Vi må ikke sætte sex og samliv på fast 
formel. En artikel drejer sig om den er-
faring, at seksualitet er meget mere end 
”teknik” og kan udfoldes på mange for-
skellige måder. 

En anden artikel er fra et cafémøde i en 
af Epilepsiforeningens lokale forenin-
ger. Når man er enlig, kan problemerne 
hæmme selvtilliden med ensomhed til 
følge. Det kan være en stor hjælp at tale 
med andre, som er i nogenlunde samme 
situation. Opleve, at man ikke står alene, 
høre andres erfaringer og få tip om løs-
ninger. 

Så god lyst - og læselyst!

Lone Nørager Kristensen 
Landsformand

Lad os tale om sex og samliv
LEDER
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Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

TEMA:
SEX OG SAMLIV

Minna Litman er epilepsisygeplejer-
ske i Neurologisk klinik på Rigsho-
spitalet, hvor hun er ansat i en delt 
stilling som klinisk sygeplejevejleder 
i Epilepsi Monitoreringsenheden og 
som forskningssygeplejerske i Neuro-
biologisk Forskningsenhed. Hun for-
tæller om et patientkursus, hvor hun 
tog emnet seksuelle problemer i for-
bindelse med epilepsi op: ”Først var 
der en 18-årig mand, der var den yng-
ste på kurset, der sagde: ’Puha, hvor 
er det deprimerende, at du fortæller 
de der ting. Jeg vil ikke høre mere om, 
at mænd med epilepsi skal have så 
mange problemer’. Han stod jo lige 
over for et seksualliv, der skulle til at 
begynde. Men så var der en mand i 
40’erne i den anden ende af lokalet, 
som sagde til den 18-årige: ’Nej, du 
bliver altså nødt til at give plads til, 
at det her skal vi høre noget om, for 
hvor har jeg oplevet mange proble-
mer, og nu bliver der endelig taget hul 
på det’”.

Den unge fyr havde god grund til 
at blive forskrækket, og den modne 
mand er ikke ene om at have oplevet 
problemer. For både mænd og kvinder 
med epilepsi er mere udsat for at have 
seksuelle problemer end befolkningen 
som helhed. 

Op mod 30 procent af mandlige epi-
lepsipatienter har problemer i forhold 
til deres seksualitet. Seksualitet skal 
her forstås bredt og handler ikke kun 
om at få rejsning, have samleje og få or-
gasme. Det fastslår Trine Arnam- Olsen 
Moos i en dansk interviewundersøgel-
se om seksualiteten hos voksn e mænd 

med epilepsi med titlen ”Der er sgu’ 
ikke meget mand over mig”. 

Hos kvinder med epilepsi har 20 % 
næsten aldrig seksuel lyst i forhold til 
2 % i en rask kontrolgruppe. Det viser 
undersøgelsesrapporten: ”Håb, Tro og 
Kærlighed – vejen til seksuel rehabi-
litering”. Det er en dansk rapport om 
sklerose- og epilepsipatienters seksu-
elle problemer, der bygger på spørge-
skemaer og fokusgruppeinterview. 

Undersøgelsen blev igangsat af Maria n 
Petersen og er skrevet af Kathrine 
Wulff fra Det Sundhedsfaglige Fakultet 
på Københavns Universitet.

Det er dog meget langt fra alle, der 
oplever problemer. I både en dansk og 
en norsk undersøgelse fra 1990 var der 
ingen velbehandlede og socialt velfun-
gerende personer med epilepsi, der 
rapporterede om væsentlige seksuelle 
problemer. Det skriver overlæge Bjarke 

HVORDAN ER DIT SEKSUALLIV – IKKE BARE DET MED IND OG UD, MEN DET HELE?  
HAR DET ÆNDRET SIG I FORBINDELSE MED AT DU FIK KONSTATERET EPILEPSI ELLER  
DA DU FIK MEDICIN? ER DET NOGET DU ELLER DIN PARTNER HAR BEMÆRKET?  
VI HAR TALT MED TO SYGEPLEJERSKER OM EPILEPSI OG SEKSUELLE PROBLEMER

”Seksuelle vanskeligheder 
hos mennesker med epilepsi 
findes i varierende grad, men 
der er ganske høj hyppighed af 
seksuelle problemer.”.

HAR DU TALT OM 
MED DIN LÆGE I DAG?

SEXSEX
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Marian Petersen (tv) og Minna Litman (th)

á Rogvi-Hansen i mandedelen af bo-
gen: ”Epilepsi hos mænd”/”Epilepsi 
hos kvinder”.

Marian Petersen er forskningssyge-
plejerske på Neurocentret på Rigs-
hospitalet og var projektleder på 
undersøgelsen, som blev udført i Neu-
rologisk Klinik. På Epilepsikonferen-
cen 2016 holdt hun og Minna Litman 
et oplæg om seksuelle problemer i for-
bindelse med epilepsi. Og nu har de to 
tabu udfordrende sygeplejersker sagt ja 
til et interview om emnet. 

 HVAD ER SEKSUELLE PROBLEMER? 
Seksuelle vanskeligheder hos menne-
sker med epilepsi findes i varierende 
grad, men der er ganske høj hyppig-
hed af seksuelle problemer. Det gælder 
især for mennesker med tindingelaps-
epilepsi. Tindingelapperne har tætte 
relationer til de områder af hjernen, 
der spiller den vigtigste rolle for sek-
sualiteten.

Symptomerne på seksuelle problemer 
grundet epileptiske anfald eller epi-
lepsimedicin kan for eksempel være 
manglende seksuel lyst eller vanskelig-
heder med at opnå orgasme. For kvin-
der kan der være smerter ved samleje, 
og for mænds vedkommende kan der 
for eksempel være tale om impotens 
eller for tidlig sædafgang. Men Marian 
og Minna minder om, at for alle men-
nesker handler seksualitet om meget 
mere end samleje og orgasme. 

”Seksualitet er meget individuelt. Hvis jeg 
skulle definere en seksuel problemati k, 

som jeg ville opleve som et problem, der 
ville påvirke mit liv, er det ikke sikkert, 
at Minna ville definere det på samme 
måde. Derfor er det vigtigt at vide: Hvad 
er den enkeltes reference i forhold til 
seksualitet? Hvad er den enkeltes for-
ventninger i forhold til et godt og sundt 
seksualliv?” siger Marian: ”Seksualliv 
definerer jeg som seksuel aktiv, men 
også alle de ting, det også indeholder, 
med intimitet, nærhed, fortrolighed og 
den tillid, der kan være i et forhold”.

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i, 
hvordan den enkelte opfatter seksua-
litet og hvilke forventninger, man har 
til sit seksualliv: ”Hvis jeg havde en 
forventning om, at jeg skulle agere på 
samme måde i dag, som da jeg var 20 
år og nyforelsket, så ville jeg krydse af, 
at jeg var frustreret. Men nu har jeg 
ikke nogen forventning om, at jeg skal 
agere sådan, for jeg ved, hvordan tin-
gene hænger sammen. Jeg ved noget 
om alde r og arbejdspres og alle de ting, 

”Seksualliv definerer jeg som 
seksuel aktiv, men også alle de 
ting, det også indeholder, med 
intimitet, nærhed, fortrolighed 
og den tillid, der kan være i et 
forhold”.

SEX OG SAMLIV
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der kan påvirke en og som betyder 
noget for, hvordan ens seksualitet for-
andrer sig”, siger Marian og fortæller, 
at hun som 20-årig næppe ville have 
troet på, at det fantastiske hun ople-
vede dengang en dag ville ændre sig til 
noget andet, som hun ville blive lige så 
glad for.

 HVORFOR FÅR MENNESKER MED 
 EPILEPSI SEKSUELLE PROBLEMER? 
Det kan både være epilepsimedicinen 
og anfaldene, der giver seksuelle pro-
blemer forklarer Minna: ”Anfald, der 
udspringer fra tindingelapperne kan 
påvirke produktionen af kønshormo-
ner. Hvis man for eksempel som mand 
producerer for lidt testoron, kan det gå 
ud over lysten og også give rejsnings-
problemer. Hvis man bliver anfaldsfri, 
vil den ubalance ikke længere være 
der, og hvis man så også er så heldig at 
kunne trappes ud af epilepsimedicinen, 
så er det problem også væk”.

I deres oplæg på Epilepsikonferencen 
fokuserede de to sygeplejersker også på 
epilepsimedicinens betydning. Nogle 
præparater kan påvirke den normale 
balance mellem kvindelige og mand-
lige kønshormoner. Det drejer sig især 
om de ældre præparater som Fenemal, 
Primidon, Fenytoin og Karbamazepin, 
der øger udskillelsen af kønshormoner, 
hvilket kan resultere i nedsat testoste-
ron hos mænd og nedsat østrogen og 
progesteron hos kvinder.

Midler som Oxcarbazepin og Topira-
mat kan også påvirke kønshormonerne, 
men i mindre grad. De nyere typer me-
dicin som for eksempel Zebinix, Gaba-
pentin, Lamotrigen, Vimpat, Keppra, 
Vigabatrin og Zonegran påvirker typisk 
ikke, eller kun i langt mindre grad, ud-
skillelsen af kønshormoner. Derfor er 
de i mindre grad årsag til seksuelle pro-
blemer. Nogle mennesker oplever træt-
hed som en bivirkning til epilepsimedi-
cinen. Træthed kan for mange være en 
væsentlig hæmsko for et godt sexliv.

Sygeplejerskerne peger også på, at epi-
lepsi påvirker hele ens liv og kan give 

ændringer i selvopfattelsen, arbejds livet, 
familielivet, psyken og meget andet, som 
også spiller ind på ens seksualitet. 

 HVORDAN KAN JEG MÆRKE, OM 
 JEG HAR ET PROBLEM? 
Blodtilstrømningen til kønsorganerne 
under drømmesøvnen i søvnens sid-
ste fase, der giver manden rejsning og 
kvinden stive brystvorter, kan bruges 
som barometer på, om systemet virker: 
”Det har ikke noget med lyst at gøre. 
Det kan komme som resultat af et ma-
reridt om ens revisor, man det viser at 
kroppen og søvnarkitekturen virker”, 
fortæller Marian. 

”Man kan som mand – patient eller 
ej – måle sin seksualitet på, om man 
fysiologisk er i stand til at få rejs-
ning”, siger Minna og peger på, at 
det for kvinder kan være mere skjult:  

”Hvis en kvinde lever alene, opdager 
hun ikke nødvendigvis, at den medi-
cin hun går og tager, giver mindre lyst. 
Hvis man så forsøger at indgå i en rela-
tion, så er det først der, man - især som 
kvinde - finder ud af det”.
Mennesker der haft epilepsi længe 
kan også overse seksuelle problemer: 
”Hvis du får epilepsi senere i livet, vil 
du mærke, hvad der sker med din sek-
sualitet og mærke forskellen på før og 
efter. Mens hos de mennesker, der har 
levet med epilepsien hele livet, kan jeg 
se, at de er mere uvidende om, hvor-
vidt de skulle have problemer med 
deres seksualitet eller ej, for de har 
ikke oplevet andet. Jeg hører, når jeg 
taler med dem, at libidoen – lysten til 
at have sex – er mindre hos dem, der 

har haft epilepsi i mange år”, fortæller 
Minna, der som opfølgning på ”Håb, 
Tro og Kærlighed”-undersøgelsen er 
i gang med at lave telefoninterviews 
med patienter, der er blevet opereret 
for tindingelapsepilepsi, for at under-
søge, om operationen har haft positiv 
betydning for deres seksualitet.

Mænd og kvinder reagerer forskelligt. 
Når mænd opdager, at de har seksuelle 
problemer, så oplever de et dyk i deres 
mandighed, fortæller Marian og kom-
mer med et eksempel fra under søgelsen 
af seksualitet hos sklerose- og epilepsi-
patienter: ”I fokusgruppe interviewene 
var der en mand, der sagde: ’Da min sek-
sualitet forsvandt, da forsvandt alt.’ Og 
der havde han i forvejen mistet sit job”.

Kvinder oplever også et dyk i deres 
kvindelighed, men hvor mændene ser 
et problem, der kræver en løsning, så 
prøver kvinderne tit at holde sammen 
på tingene og skyde egne behov til side 
og lægge fokus på andre ting, siger 
Marian og understreger, at det selvføl-
gelig er meget generaliserende: ”Når 
kvinderne bliver spurgt ind til det, vil 
nogle kvinder sige, at de er generede 
af, at de har mindre lyst. For nogle 
er problemet, at de ikke har lyst, når 
manden så gerne vil. Så er der mange 
af kvinderne, der for at fastholde rela-
tionen, lægger sig ned”.

 HVORDAN TAGER MAN HUL PÅ 
 PROBLEMET? 
I ”Håb, Tro og Kærlighed”-undersøgel-
sen kan man ikke se hvor mange eller 
få, der er blevet informeret om seksuelle 
problemer i forbindelse med epilepsi. 
Men fra sine telefoninterviews er det 
Minnas indtryk, at folk gerne ville have 
haft noget mere information: ”Når jeg 
taler med patienterne, siger de: ’Det vid-
ste vi ikke, og vi ville gerne have vidst, at 
vores epilepsi kunne påvirke vores sek-
sualitet. Vi var ikke klar over, at der kun-
ne være de bivirkninger ved medicinen.’ 
Derfor har patienterne ikke spurgt ind til 
det. Det skyldes ikke blufærdighed. Det 
skyldes manglende viden om, at det kan 
påvirke deres seksualitet”.

”Hvis en kvinde lever alene, 
opdager hun ikke nødvendigvis, 
at den medicin hun går og tager, 
giver mindre lyst. Hvis man så 
forsøger at indgå i en relation, 
så er det først der, man - især 
som kvinde - finder ud af det”.

SEX OG SAMLIV
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Hos behandlerne drejer det sig måske 
om at finde en måde at lancere emnet 
på. En måde at tage hul på problemet 
på kunne være at sige: ”Nogen oplever 
at deres seksualitet ændrer sig, når de 
får epilepsi. Hvis du gør det – eller din 
partner oplever, at jeres seksualliv har 
forandret sig – er du velkommen til at 
komme og tale om det, og tag gerne din 
partner med”, foreslår Marian og un-
derstreger, hvor vigtigt det er at få part-
neren med i snakken: ”Det skal være 
ens partner. Ikke ens mor eller børn, 
men ens kæreste eller samlever”.

”Det kan få betydning for den parrela-
tion, man indgår i, hvis den ene bliver 
ramt af kronisk sygdom. Så sker der en 
forandring i det seksuelle forhold, og der 
ser man, at nogen klarer sig igennem det 
ved at få talt om det og ved at udvide 
begrebet seksualitet. Mens andre kan 
føle sig meget alene og utilstrækkelige 
i forholdet, hvis partneren ikke vil se på 
problemet”, supplerer Minna.

Man behøver selvfølgelig ikke vente 
på, at lægen tager emnet op. Man kan 
selv gøre det. Hvis man genkender sig 
selv i nogle af artiklens problematikker, 
så foreslår de to sygeplejersker, at man 
næste gang man er til kontrol, for ek-
sempel siger: ”Jeg har læst i Epilepsi-
bladet, at epilepsien eller medicinen 
kan påvirke ens seksualitet, kan det 
have noget med mig at gøre”?

 HVORDAN FÅR MAN ET GODT 
 SEKSUALLIV IGEN? 
Behandlere kan ikke behandle og råd- 
give folk ens – heller ikke, når der er 
tale om seksuelle problemer: ”Man 
kan ikke rådgive forskellige mennesker 
ud fra den samme tekst. Man kan godt 
have nogle overordnede emner, som 
man ved, man skal ind på, men man 
skal vide, hvor nuanceret det er inden 
for alder, køn, kultur, hvor man er i livet 
og så videre. For hvis ikke man har det 
med i sit møde med patienten, bliver 
man bare fejet af”, siger Marian og gør 
opmærksom på, at behandleren nu lig-
ger materiale, man kan bruge, i den nye 
Sundhedsportal.

Ved spørgsmålet: ”Hvad er livskvalitet?”, 
er seksualiteten noget fundamentalt, 
som helst skal være til stede og fungere 
tilfredsstillende for den enkelte. Der er 
forskel på, hvad der er tilfredsstillende, 
og det er den enkelte, der beslutter, hvad 
der er godt nok”, siger Marian: ”Alt efter, 
hvad problematikken er, kan man enten 
gøre noget ved det, eller også kan man 
ikke, og så må man finde andre måder 
at være intim og seksuel på, end det man 
tænkte engang”.

Nogen gange må man henvise folk til 
sexolog, parterapeut eller socialrådgiver, 
for epilepsilægen eller sygeplejersken 
kan hverken lave ægteskabsrådgivning, 
komme med fif til gode samlejestillinger 
eller løse alle psykosociale problemer. 
Men hvis de seksuelle problemer skyldes 
bivirkninger ved medicinen, kan man 
måske ændre på medicineringen. Hvis 
der er tale om mænd med rejsningspro-
blemer, kan potensmidler, som for ek-

sempel Cialis eller Viagra måske hjælpe. 
Hos kvinder er der vaginalcreme, hvis 
det er lubrikation (manglende smørelse 
eller væske, der dannes på kønsdelene, 
når man får lyst til sex), der er problemet. 

Det kan også være værd at huske på, at 
seksuallivet handler om mere end sam-
leje og orgasme, og man bør fokusere 
på de områder af seksualiteten, der kan 
fungere, frem for det mere præstations-
prægede, der måske ikke kan lade sige 
gøre. Sexlivet kan i bedste fald få nye 
sanselige dybder, hvor ømhed, intimitet 
og sanselighed får mere plads.

Marian kommer med et eksempel fra fo-
kusgruppeinterviewene i forbindelse med 
”Håb, Tro og Kærlighed”-undersøgelsen: 
”I min gruppe var der en mand, der blev 
meget berørt over den erkendelse, at sek-
sualitet kunne være andet end samleje og 
orgasme; at det også var noget med in-
derlighed, intimitet, nærhed og kærtegn 
uden en forpligtigelse til at skulle noget 
mere. Han havde glemt det. Det var ikke, 
fordi han ikke lagde vægt på den type 
seksualitet. Han havde bare glemt det og 
fokuseret på nogle af de ting, han ikke 
kunne på grund af sin sygdom”.

Minna minder om, at man også selv kan 
gøre noget: ”Man skal sørge for at føre 
en anfaldsforebyggende livsstil; undgå 
for meget stress, kun at drikke alkohol 
i beskedne mængder, få tilstrækkelig 
søvn, tage sin medicin som foreskrevet 
og dyrke regelmæssig motion”.

” Ved spørgsmålet: " Hvad er 
livskvalitet?”, er seksualiteten 
noget fundamentalt, som helst 
skal være til stede og fungere 
tilfredsstillende for den enkelte. 
Der er forskel på, hvad der er 
tilfredsstillende, og det er den 
enkelte, der beslutter, hvad der 
er godt nok”.

SEX OG SAMLIV
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Lene Ward får af og til mindre anfald, 
der kommer, hvis hun har været stres-
set, men det er ca. tre år siden, hun sidst 
havde et stort krampeanfald. Så selvom 
hun ikke er anfaldsfri, har hun ønsket 
at blive trappet ud af sin medicin - og 
det er lægen gået med til: ”Jeg vil hel-
lere have de små anfald end gå og være 
så tung i hovedet, som jeg var”. 

”Siden jeg er begyndt på nedtrapnin-
gen, er min hjerne begyndt at fungere 
bedre. Jeg er begyndt at kende mig selv 
igen og tænke: ’Nå, var det sådan jeg 
var’. Det er helt utroligt, hvad medici-
nen kan gøre”.

”For mig har det været Lamictalen, det 
var godt at komme af med. Jeg får stadig 
Zonegram, men den vil jeg også gerne 
af med. Det har den kedelige bivirkning 
på mig, at jeg taber mig. Det vil jeg ger-
ne af med. Det ser ikke godt ud hos en 
kvinde i min alder at være så tynd, og 
det er heller ikke sundt”.

Lene er uddannet jordemoder, og gen-
nem 37 år har hun bragt et utal af børn 
sikkert til verden og vejledt massevis af 
mødre i amning og barnepleje. Da hun 

fik epilepsi passede et arbejdsliv med 
døgnvagter og natarbejde ikke til syg-
dommen, så hun søgte andre opgaver 
inden for sit fag. 

Lene tog nogle ekstrakurser, fik andre 
opgaver inden for jordemoderområ-
det og kom til sidst i fleksjob inden 
for sit fag med opgaver, der stadig var 
spændende: ”Jeg fandt ud af, at der var 
mange områder, jeg ikke havde opdyr-
ket - men jeg savnede godt nok føds-
lerne. Og det gør jeg også nu. Der er jo 
ikke noget, der kan stå mål med et nyt 
liv, der bliver født”.

I dag er hun stoppet med at arbejde. 
Hun får fleksydelse, der er fleksjob-
ordningens svar på efterløn, og skal 
snart på pension. 

 HUN MISTEDE SEXLYSTEN 
Da Lene fik epilepsi og epilepsimedi-
cin skete der noget med hende. Hun 
stoppede blandt andet med at men-
struere, og seksualiteten ændrede sig:

”Lysten var der bare ikke. Det hele 
blev bare leverpostej. Det var lige me-
get”.

”Hvad tænker du på, når du taler om 
seksualitet”, spørger jeg.

”Så tænker jeg et normalt samliv. Jeg har 
været gift med min mand i 39 år. Så har 
man vel et normalt samliv med sex et par 
gange om ugen. Det havde jeg ikke lyst 
til. Og det var både synd for ham og mig, 
at lysten forsvandt”, svarer hun og afviser, 
at det skulle være på grund af alderen, at 
lysten forsvandt: 

”Det kom fra den ene dag til den anden”, 
siger hun. Til gengæld kan det være svært 
at sige, hvad der er psykisk, og hvad der 
er fysisk betinget, mener hun: ” Hvad er 
det ene og hvad er det andet? Tænker du 
for eksempel, at du er mindre attraktiv, 
fordi du er syg? Selvtilliden går jo også 
fuldstændig i bund, når man får sådan en 
sygdom. Det tog mig noget tid, at få den 
op igen. Det må jeg sige”.

”Hvis man ikke har lyst, ja så har man ikke 
lyst. Kan det så ikke være lige meget”?

”Nej, for du kan jo godt huske den der 
vildskab, der ligger i at have lyst, i at 
opnå orgasme og så videre. Den følelse 
vil jeg gerne tilbage til”.

LENE FIK EPILEPSI SOM 45-ÅRIG, SÅ HUN HAR OPLEVET DEN STORE FORSKEL PÅ 
FØR OG EFTER, SOM EPILEPSIEN OG BEHANDLINGEN KAN BETYDE FOR BLANDT 
ANDET SEKSUALITETEN. 

DET HELE BLEV
LEVERPOSTEJ

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

TEMA:
SEX OG SAMLIV
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Lene savnede blandt andet den for-
nemmelse inde i kroppen, som kvinder 
får, når seksualiteten virker. Hun kunne 
heller ikke blive våd i skeden. Så til sidst 
gik hun til en gynækolog, som hun 
kendte gennem sit arbejde:

”Hun kom med gode råd om creme og 
dildoer. Det kan selvfølgelig hjælpe lidt, 
men hun har jo ikke givet mig det til-
bage, som jeg har mistet”, siger Lene: 
”Cremen har jeg brugt, og det fungerer 
fint, men dildoen den ligger nok mere 
til pynt”. Hun griner: ”Den kan bør-
nene arve”.

Det er først inden for de seneste år, hvor 
hun er blevet friskere i hovedet, at Lene 
har fået gjort noget ved sine seksuelle 
problemer: ”Det skulle jo være begyndt 
for mange år siden”, mener hun og 
peger på, at der nu også er kommet et 
aldersperspektiv ind over, hvor hendes 
krop ikke producerer så mange hormo-
ner, som den gjorde tidligere.

Hendes mand er også blevet ældre. Det 
betyder også noget: ”Han er også kom-
met i en alder, hvor han ikke skal have 
det hver anden dag. Så det, der betyder 
noget for os, er kærlighed og kys og 
kram og at være sammen”.

”Vi knuser altid hinanden, sover i arm 
om natten og så videre. Vi er meget 
glade for at sove tæt og ligge op ad hin-
anden og røre ved hinanden”.

 TAL OM DET 
Lene ville ønske, at der i behandlings-
systemet bliver talt om seksualitet: ”Det 
er noget af det sidste, der bliver snak-
ket om, og det er ikke bare i forbindelse 
med epilepsi. Det gælder alle sygdom-
me. Jeg vil tro, at al medicin har ind-
virkning på dine følelser og din krop. 
Og hvis det påvirker kroppen, har det 
også noget at gøre med din seksualitet. 
Det skal man jo have lov til at snakke 
åbent om”.

”De kunne jo spørge ind til det på ho-
spitalet”, foreslår hun: ”For eksempel 
spørge: ’Hvordan har du det med din 

krop?’ ’Sker der noget med din krop 
i forbindelse med, at du har fået de 
her piller?’ Eller: ’Har du det godt rent 
seksuelt; fungerer dit samliv godt?’ Så 
ville jeg have svaret: ’Nej’. Og så kunne 
man have fået en dialog på den måde”.

Hvis nogen har oplevet ændringer i 
stil med hendes eller andre ting, så op-
fordrer hun dem til at tage det op ved 
konsultationen: ”Man skal ikke være 
bange for at kræve noget. Man kan 
godt kræve en samtale om det og det”, 
siger hun og anbefaler, at man forbe-
reder sig til konsultationen og for ek-
sempel skriver ned, hvad man gerne vil 
nå at tale om.

Det er også vigtigt at tale med sin part-
ner om de ændringer, man oplever: 
”Jeg er meget heldig at have en mand, 
jeg kan tale med, og vi har også snak-
ket en del om det, men vi var ikke klar 
over, at det har haft så stor indvirkning 
på min krop, som det har haft. Medi-
cinen har fuldstændig lukket ned for 
alt, hvad der hedder hormoner – det 
gjorde det i hvert fald hos mig”.

 HAR GLEMT SIT BRYLLUP 
Medicinen har også skadet hendes knog-
ler: ”Jeg har fået osteoporose og sam-
menfald i ryggen. Det er heller ikke sjovt”.

Medicinen påvirkede også hendes hu-
kommelse og psyke: ”Jeg har altid været 
det mest rolige menneske på hele jor-
den, og folk gik efter mig, når de skulle 
have rolige følelser”, fortæller hun. Men 
epilepsien og behandlingen ændrede 
hende: ”Lige pludselig blev jeg én, der 
var lidt febrilsk og ikke kunne finde ud 
af ting. Det var en voldsom ændring. Jeg 
synes, at det er fantastisk, at min mand 
har kunnet holde mig ud, men det har 
han. Det er godt gået”.

Hun har også haft store problemer med 
hukommelsen: ”Jeg måtte hele tiden 
spørge min mand: ’Har vi været i Polen’? 
’Har vi været i Portugal’? ’Hvordan var 
det med vores bryllup’? Men hukom-
melse har været helt i bund. Den er 
også blevet bedre nu”.

Nu, hvor hun er på vej ud af medicinen er 
der ting, som har været glemt, der kom-
mer tilbage til overfladen, og hun håber at 
der kommer mere: ”Jeg vil for eksempel 
gerne huske mine børns fødsel”.

Ud over at få mindre medicin, har Lene 
også haft glæde af at gå til yoga: ”Den 
ro i kroppen har betydet meget. Og det 
er ikke noget helligt noget med gud-
dommeligt lys og den slags. Det er bare 
nogle strækøvelser, der har givet mig 
fred og ro”.

Hun kan mærke at hendes hjerne er ble-
vet mere klar nu – uanset om det så skyl-
des noget fysisk eller psykisk: ”Og det er 
ikke kun mig, der kan mærke det. Det kan 
alle andre også mærke på mig”.
Det har også betydet noget for det seksu-
elle: ”Jeg kan mærke, at jeg er lidt mere på 
nu, men det er ikke, som det var i gamle 
dage – man bliver jo ikke 30 år igen”.

Hun understreger, at et samliv handler 
om mere end sex: ”Jeg har jo en mand 
til meget andet end sex. Vi deler jo me-
get her i livet. Vi deler oplevelser og 
hverdage og opgaver og livs-
syn og alt muligt andet”.

”Det er jo dejligt at have 
et menneske omkring 
sig, når man har en 
sygdom. Det føler 
man sig tryg ved. Det 
er vidunderligt at 
have et menneske 
omkring sig, som 
man er glad ved og 
elsker”.

SEX OG SAMLIV
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”Alle mennesker kan jo få epilepsi”, siger 
jeg. Epilepsilægen nikker. Jeg spørger: 
”Hvad nu hvis du fik epilepsi; hvad ville 
så være dine største bekymringer”?

”Jeg ville helt sikker have det skidt med 
ikke at have mit kørekort”, svarer Bjarke 
á Rogvi-Hansen, der godt kan lide at 
gå lange ture i naturen og kommer en 
del på Færøerne: ”Det ville nok sidde i 
mig: ’Tænk hvis jeg fik et anfald, mens 
jeg gik alene oppe i fjeldene’? Jeg tror, at 
en epilepsidiagnose ville mindske den 
glæde for mig”. 

”Hvis der kom sådan en 3-4 anfald om 
året, og jeg ikke vidste, hvornår og hvor-
for de kom, ville det hæmme mig mar-
kant. Der ville også være andre ting, hvor 
fornøjelsen ville blive mindre på grund af 
frygten for at være i en situation, hvor jeg 
ikke kunne tage vare på mig selv”, spår 
han. Han tror, at efterhånden som han 
blev mere dus med sin epilepsi, og den 
kom mere under kontrol, ville frygten 
nok trække i baggrunden, og han ville 
tænke mindre over den.

Jeg sidder i personalekøkkenet og fro-
koststuen på Privathospitalet Danmark 

i Charlottenlund sammen med Bjarke 
á Rogvi-Hansen. Han har ikke epilepsi; 
men behandler mennesker med epilepsi. 
Udover at være overlæge på Bornholms 
Hospital, er han også praktiserende neu-
rolog på privat hospitalet.
 
Jeg har spurgt ham om ”hvad nu hvis”, 
fordi vi taler om voksne med epilepsi 
og de udfordringer, der adskiller dem 
fra andre grupper af epilepsipatienter. 
Det er netop alle de socialpsykologiske 
faktorer, såsom kørekort, arbejde og 
familieforhold, der gør epilepsi til en 
særlig udfordring hos voksne. Og det 
er alle sammen forhold, man skal tæn-
ke på i forbindelse med  behandlingen.

Der er nogle voksne med epilepsi,  der 
får sygdommen som voksne og andre, 
der har den med sig. 

For nogen kan epilepsi blive lettere at leve 
med, når de bliver voksne, fortæller han 
og bruger juvenil myokloni epilepsi - som 
man får i teenageårene – som eksempel. 
Den bliver bedre, når man bliver voksen. 
Det er ikke fordi epilepsien ændrer sig, 
men fordi forholdene omkring de an-
faldsprovokerende faktorer ændrer sig: 

”Des mere teenage-agtig man er, des 
sværere er det at have epilepsi”, siger 
han og peger på, at det er ungdomslivs-
stilen med alkohol, manglende søvn, 
ændrede døgnrytmer og at glemme at 
tage medicinen, der er det store problem:

”Man kan sammenligne det lidt med 
sukkersyge. Jeg siger tit: ’Hvis du lever 
disciplineret – men det er også kravet 
– så kan du leve næsten normalt. Det 
kan man med god samvittighed sige 
til ret mange”. At leve disciplineret vil 
sige, at man skal have sin søvn, undgå 
stress, huske sine piller og holde sig 
fra alkohol eller kun drikke et par gen-
stande en gang i mellem.

 GIV PATIENTEN MEDBESTEMMELSE 
Bjarke mener, at det kan det være en 
god ide at give patienten medbestem-
melse over behandlingen.

FOR BJARKE Á ROGVI-HANSEN HANDLER BEHANDLING  
AF EPILEPSI HOS VOKSNE OM AT GIVE FOLK STØRRE LIVS-
KVALITET. DET GÆLDER OM AT VEJE PROBLEMERNE VED 
ANFALDENE OP MOD PROBLEMERNE VED MEDICINEN OG 
FINDE DEN RIGTIGE BALANCE 

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

NOGLE GANGE ER ANFALDENE
IKKE DET VÆRSTE, MAN HAR

”Hvis du lever disciplineret – 
men det er også kravet – så 
kan du leve næsten normalt”.

TEMA:
SEX OG SAMLIV
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”Det er jo nye tider. Jeg tror de fleste 
læger synes, at det er en lettelse, hvis 
patienterne selv er velinformerede, for 
det gør det meget nemmere, at nå det 
vi kalder compliance (hvilket vil sige, at 
patienten overholder rådene og indta-
ger medicinen som aftalt). Vi ved godt, 
at der er rigtig mange epilepsipatienter, 
der ikke tager deres epilepsimedicin, 
som både de og lægen tror og håber og 
bør. Det er jo tit fordi, de ikke er med 
på, hvor vigtigt det er. En patient, der 
kommer og siger: ’Jeg har læst det her 
og tror, at det her stof vil være rigtigt 
godt til min epilepsi og vil give en væ-
sentlig beskyttelse’. Det er langt mere 
sandsynligt, at den patient tager sine 
piller, end den der kommer ind og får 
at vide: ’Du har haft et krampeanfald; 
du har epilepsi; tag de her piller - og 
kom igen om et halvt år’”.

Det nye sort inden for europæisk epi-
lepsibehandling er shared decision ma-
king, der kan oversættes med at træffe 
beslutningerne i fællesskab: ”Man 
lægger tingene frem og spørger: Hvad 
synes du”? forklarer han:

”For eksempel tror jeg, at rigtig mange 
epilepsipatienter, når de har haft deres 
første epilepsianfald og starter på me-
dicinen, tror: ’Okay, så får jeg ikke flere 
anfald’. Men statistikken siger, at medi-
cinen kun halverer risikoen for anfald. 
Det, synes jeg, er vigtigt at tage med. Jeg 
havde en patient i dag, der havde an-
fald cirka hvert femte år. Hvis hun fik 
medicin, kunne det måske ændres til, at 
hun fik anfald hvert tiende år. Men er 
det værd at tage medicin to gange om 
dagen for at få anfald hvert tiende år i 
stedet for hvert femte? Det synes hun 
ikke. Det er det, der ligger i shared de-
cision making. Og det synes jeg er en 
fordel for både for patienten og lægen”.

Bjarke er godt klar over, at den behand-
lingsform ikke dur hos alle: ”Bagsiden 
ved det er, at man risikerer at lægge 
for meget ansvar over på patientens 
skuldre. Det er der nogen, der ikke kan 
klare. Vi har jo alle sammen vores egen 
copingstrategi. Der er nogen, der siger: 

’Det kan jeg ikke have med at gøre; 
bare fiks det’”.

 INDLÆGSSEDLER SPREDER FRYGT 
Hvis man vil være en velinformeret pa-
tient, er det ikke ligegyldigt, hvor man 
søger sin information:

”Man kan finde meget skidt på Net-
tet. Hvis man havner i et patientforum, 
der er en stor ammestue, kan der være 
meget af det, der står der, som ikke er 
rigtigt og som spreder en eller anden 
form for bekymring. Når jeg snakker 
med folk, så siger jeg: ’Gå ind på uni-
versiteternes eller patientforeninger-
nes hjemmeside og læs dér, for der er 
det som regel rigtigt, hvad der står. Pas 
på hvis det er et lægmandsforum eller 
en side, der vil sælge dig noget’”.

Et anden kilde til utryghed er medicin-
æskernes indlægssedler: ”Der er pa-
tienter, der læser den her halv meter 
lange indlægsseddel og siger: ’Nej, det 
der skal jeg ikke have’! Vi har kæmpe-
problemer med indlægssedler. For vi 
ser måske kun to – højst tre – af alle de 
50 bivirkninger, der listes op. Men som 
patient ved man ikke hvilke af alle de 
bivirkninger, der er relevante og hvilke, 
der ikke er. Men det kan være nok til, 
at man simpelthen fravælger det og si-
ger: ’Jeg vil hellere have anfald’”.

Der er nogle folk, der oplever bivirk-
ninger, fordi de har hørt om dem: ”Man 
snakker meget om placeboeffekt, hvor 
folk får den positive effekt, de forven-
ter. Der er også noget, der hedder no-
ceboeffekt, hvor man forventer at få 
negative oplevelser og derfor får det”.
Det er ikke ensbetydende med, at me-
dicin ikke kan have alvorlige bivirknin-
ger, og det er ikke sikkert, at medicin 
– eller mere og mere medicin – er den 
rigtige løsning for alle. Måske er der 
nogen, der vil være bedre tjent uden 
eller med mindre medicin: 

”Hvis anfaldene er stille og rolige, og 
man ikke har noget kørekort, og anfal-
dene ikke påvirker ens job, så kan det 
godt være det rigtige at vælge”, vedgår 

han. Omvendt kan det for eksempel 
også være en ældre patient, der falder 
og ødelægger ryggen, hvis han får an-
fald. Det vil han gøre alt for at undgå. 
”Eller en mor, der lever alene med sit 
barn og for alt i verden vil undgå anfald, 
der gør, at hun ikke kan tage vare på sit 
barn”.

”De sociale omstændigheder er meget 
afgørende for, hvordan epilepsien ram-
mer personen, og hvilken behandling 
der vil være bedst”, konkluderer han.

 FINDE DEN RETTE BALANCE 
Behandlingsperspektivet for voksne er 
ikke nødvendigvis at blive anfaldsfri, 
mener overlægen: ”Målet er at finde 
den rette balance mellem anfald og 
bivirkninger. Hvis man skal gå ud i 
ekstremerne, så kan alle jo gøres an-
faldsfri, hvis man 
bedøver dem og 
lægger dem i en 
respira-
tor”.

”Nul anfald og nul bivirkninger kan 
man måske opnå hos halvdelen. Hos 
resten kan man ikke”, siger han og 
understreger: ”Behandlingen skal ikke 
være værre end tilstanden”.

”Vi ved, at der er mange – især udvik-
lingshæmmede – der er svært over-
behandlede. Man går målrettet efter 
anfaldsfrihed, og man bliver bare ved 
med at hælde på, selvom man er oppe 
på fem-seks slags medicin. Det er ikke 
meningsfyldt.

Han mener, at man skal se på, hvad det 
er for anfald, patienten har. Hvis det er 
generaliserede tonisk kloniske anfald, 
kan hjernen tage skade, og så det er 
vigtigt at forhindre dem. De er hel-
digvis også de nemmeste at behandle. 
Hvis det er fokale anfald, såsom kor- 
t ere anfald med eksempelvis tab af be-
vidsthed, kan de være meget svære at 
behandle, men de afgrænsede anfald 
gør til gengæld heller ingen skade på 
hjernen, fortæller han. 

BALANCE
ANFALD

BIVIRKNINGER

SEX OG SAMLIV
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”Det vil sige, at behandlingsmålet er øget 
livskvalitet”? fisker jeg.

”Helt sikkert. Der har man nok været 
for slem til at fokusere på det, man kan 
måle; kun at se på anfaldskalenderen. 
Logikkæden ryger af, hvis man siger: 
’Det er på grund af anfaldene, at pa-
tienten sidder i den her situation, så 
hvis vi fjerner anfaldene, får patienten 
det bedre’. Den logik holder ikke. An-
faldene kan godt være årsagen til, at 
patienten har sociale problemer, men 
løsningen er ikke nødvendigvis at fjer-
ne anfaldene. Løsningen kunne også 
være en social indsats”. 

Bjarke indrømmer, at det er svært at 
sikre, sådan som systemet og forhol-
dene er i dag, men han plæderer for, at 
socialrådgivere bør have en større rolle 
i epilepsibehandlingen. For eksempel 
når man diskuterer en eventuel ope-
ration. Hvis patientens største problem 
er sociale problemer, så er det ikke 
sikkert, at epilepsioperationen vil løse 
dem, mener han. 

Derfor er det også vigtigt, at få patien-
terne opereret så tidligt som muligt, så 
epilepsien ikke når at få ødelæggende 
sociale følger. Bjarke peger på, at man 
allerede efter 1-2 års behandling kan 
se, om den medicinske behandling vil 
have tilstrækkelig effekt.

 BIVIRKNINGER 
Jeg fortæller ham, at jeg i forbindelse 
med bladet har talt med flere voksne 
med epilepsi. Og hele to gange er jeg 
stødt på personer, der har fået knogle-
skørhed.

”Knogleskørhed er et kæmpeproblem. 
Tidligere troede vi, at problemet kun 
var de stoffer, der stimulerer leveren, 
så den bliver mere effektiv og æder 
D-vitaminen hurtigere – D-vitamin er 
vigtigt for knoglerne. Men det ser ikke 
ud til at holde. Det ser ud til, at nogle af 
de stoffer, der ikke stimulerer leveren, 
også giver knogleskørhed. Der er for 
eksempel Valproat, der ikke stimulerer 
leveren, men faktisk gør det modsatte. 

Det giver øjensynligt også knogleskør-
hed”, forklarer han: ”Så hvis man skal 
være på den sikre side og har været i 
behandling i en årrække og har alde-
ren til det, burde man få undersøgt sine 
knoglemineraler jævnligt”.

”Det kan også være, at det ender med, 
at man simpelthen giver D-vitamin og 
kalktilskud til alle epilepsipatienter, 
der har været i behandling i nogle år”. 

 SEX, ÆGTESKAB OG ENSOMHED 
Rogvi-Hansen er medforfatter til bo-
gen ”Epilepsi hos mænd / ”Epilepsi hos 
kvinder”, hvor han har skrevet bogens 
mandedel og epilepsiprofessor Anne 
Sabers har skrevet kvindedelen. Bogen 
er også lavet i en lettilgængelig udgave 
som to selvstændige pjecer, der kan fås 
gratis i Epilepsiforeningens webshop.

I bogen skriver de blandt andet om sek-
suelle problemer. Jeg fortæller ham, at 
jeg har lavet et interview til bladet om 
epilepsi og seksuelle problemer. Det er 
et vigtigt emne, mener han.

Han fortæller, at der er nogle præparater, 
der kan give potensproblemer eller pro-
blemer med lysten. Det kan også være 
epilepsiens placering eller selve årsagen 
bag epilepsien, der giver problemerne.

Problemer kan også skyldes noget psy-
kisk, for eksempel hvis tabet af kontrol 
går ud over selvtilliden: ”Hvis man 
ikke har nogen selvtillid, så går det ud 
over seksualiteten – og omvendt”.

Selv om kønsrollerne har ændret sig, 
og kravene til, at manden skal være 
den der er i kontrol, er blevet mindre, 
tror Bjarke, at kontroltabet alligevel 
rammer mænd med epilepsi hårdere 
end kvinder med epilepsi: ”I hvert fald 
i mandens egen selvopfattelse”.

”Mandens seksualitet er også ofte 
mere udadrettet end kvindens. Jeg tror 
stadig, at det er sådan, at mænd på 
en eller anden måde skal ud og ero-
bre kvinderne. Dér spiller sådan noget 
som selvtilliden en stor rolle”.

Når man taler om sex og seksualitet, er 
der ikke langt til emnet: Ægteskab og 
parforholdet.

”Den tredje partner i mange forhold er 
epilepsien – på godt og ondt”, fastslår han. 

Hos ægtepar, hvor en af parterne har 
været gennem en epilepsioperation, 
kan man nogen gange se, hvad epilep-
sien – eller dét, at man bliver rask – kan 
gøre ved forholdet. 

Hvis for eksempel manden har epilep-
si, kan kvinden blive den, der tager sig 
af ham: ”Hvis ægteskabet er dårligt, vil 
kvinden ikke forlade manden, mens 
han har epilepsi, men tænker: ’Hvis 
det håbløse fjols bliver anfaldsfri, er jeg 
skredet’. Hvis det er kvinden, der har 
epilepsi, kan det også være omvendt. 
Vi ser så nogle gange, at hvis operatio-
nen isoleret set er vellykket, ryger æg-
teskabet. Der sker et eller andet med 
dynamikken i forholdet. Det kan også 
være manden, der tænker: ’Jeg vil ikke 
længere være i det her ægteskab, for 
nu kan jeg klare mig selv’”

Hos andre er problemet ensomhed. I 
de tilfælde vil Bjarke anbefale, at man 
opsøger offentlige fællesskaber: ”Der 
er rigtig mange patienter, der finder 
fællesskaber i patientforeningerne. En 
rigtig god måde at hjælpe sig selv på, 
er ved at hjælpe andre. Man kan 
nogle gange stirre sig blind på 
egne problemer. Der 
kan det være godt at 
blive konfronteret 
med, at andre også 
har problemer og 
opleve, at man kan 
gøre noget for an-
dre”, lyder hans op-
fordring.

”Hvis man ikke har nogen 
selvtillid, så går det ud over 
seksualiteten – og omvendt”

SEX OG SAMLIV
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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 fa-
milie. 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 tilby-
der vi sociale døgn- og dagtilbud i Sorø og Juelsminde 
Kommuner.

Det er dit valg
Som patient har du ret til at blive henvist til FILADEL-
FIA, 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 afdelin-
ger 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 yderli-
gere information.

www.filadelfia.dk

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

Epilepsihospital og sociale døgn- og dagtilbud
- til mennesker med epilepsi,
   erhvervet hjerneskade og søvnforstyrrelse

Epilepsi
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Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

Jeg vil gerne vide, hvad man går og spe-
kulerer over, når man har epilepsi, og 
hvad taler man om i de netværk, der 
findes rundt om i Epilepsiforeningens 
lokale kredse. Derfor er jeg taget til Vejen 
for at møde en lille gruppe deltagere i 
Sydvestjyllands netværkscafe.

”Vi kalder det en café for at signalere, 
at det er åbent for alle. Det er ikke en 
sammenspist gruppe, og man behøver 
ikke at komme hver gang”, fortæller 
Marianne, der er kredsformand, da vi 
har sat os om bordet med kaffe, vand og 
sandwich. Ud over mig og Marianne er 
der Benjamin, Rasmus og Liselotte.

Der er som regel 7-10 deltagere i net-
værkscafeens møder. Der kan være af-
tener, hvor man ”bare” sidder og snak-
ker og hygger, har foredragsaftener eller 
laver sociale arrangementer. 

”Jeg kommer mest for det sociale sam-
vær og hyggen. Ikke fordi jeg har epi-
lepsi”, fortæller Benjamin.

”Man kan dele sine gode oplevelser og 
vende sine problemer”, siger Rasmus. 
For eksempel gav gruppen ham i sin 
tid den opbakning og det skub i ryggen, 
der skulle til, for at han søgte et andet 
job, da han var utilfreds med forholdene 
på en tidligere arbejdsplads.

I dag arbejder Rasmus i et fleksjob som 
chauffør i et pakketransportfirma. Den 
43-årige Marianne er også fleksjobber, 
og de bliver hurtigt enige om, at de ikke 
synes om, at arbejdsgiveren er den, der 
vurderer deres arbejdsevne.

 MEDICINEN HAR GIVET 
 KNOGLEPROBLEMER 
Den 28-årige Rasmus fik epilepsi som 
lille. Den gik væk, men kom tilbage i 
teenageårene og betød, at han til sin 
store ærgrelse aldrig har fået en uddan-
nelse. I dag er epilepsien under kontrol, 
og han har ikke haft anfald i 12 år. 

Benjamin er ligesom Marianne og Ras-
mus i fleksjobordning. Hvis han ikke 
risikerede at miste sin fleksjobstatus, 
ville han gerne se, om han kunne få en 
uddannelse som elektromekaniker. 

Han fik epilepsi som barn, hvor det gik i 
sig selv, men kom tilbage da han blev 22 

år, men ligesom med Rasmus kom den 
under kontrol. Nu er han 32 år og har 
været anfaldsfri i 10 år. Spørger man ham, 
om han stadig tænker på sig selv som en, 
der har epilepsi?, svarer han: ”Næh, det 
gør jeg egentlig ikke. Det er kun, når jeg 
skal tage min medicin, jeg bliver mindet 
om det. Ellers tænker jeg ikke på det”.

Hospitalet synes heller ikke, han behø-
ver at komme til kontrol, men det har 
han insisteret på for at få tjekket medi-
cinen i blodet. På et tidspunkt var der 
en i caféen, der fortalte, at medicinen 
kunne give knogleskørhed. Det fik Ben-
jamin til at kræve at få det undersøgt: 
”Så var jeg inde og blive scannet, og de 
fandt ud af, at jeg faktisk havde nedsat 
knogletæthed. Så nu tager jeg kalkpiller 
for at genoprette balancen”.

Vil det sige, at hvis du ikke havde væ-
ret med i jeres netværk, så havde ingen 
opdaget, at du havde knogleproblemer, 
før du havde ligget med en eller anden 
skade? 
”Sandsynligvis ikke”.

På trods af knogle-sagen har han ikke 
lyst til at blive trappet ud af medicin: 
”Det ville være træls, hvis bilen bare 
skulle stå og kigge på en i seks måneder, 
fordi man havde fået kørselsforbud”, 
forklarer han.

VOKSENLIVET MED EPILEPSI BYDER PÅ UDFORDRINGER I HVERDAGEN, SOM DET KAN 
VÆRE GODT AT VENDE MED ANDRE. NETVÆRKSCAFEEN I SYDVESTJYLLAND HJALP FOR 
EKSEMPEL RASMUS VIDERE TIL ET BEDRE ARBEJDE OG HJALP BENJAMIN MED AT 
OPDAGE EN BEGYNDENDE KNOGLESKØRHED

FÆLLESSKABER 

”Når jeg ser på overførslerne på 
min lønkonto, så tænker jeg: ’Det 
kunne godt nok være rart, hvis 
virksomhederne kunne se, at man 
er mere værd, end de giver i løn”.

TEMA:
SEX OG SAMLIV



09.2016  |  EPILEPSIFORENINGEN  |  SIDE  15

 BARNEVOGNEN TRILLEDE 
 UD PÅ KØREBANEN 
Den sidste om bordet er 36-årige Lise-
lotte. Hun fik epilepsi, da hun var halv-
anden år og gik med det i over 30 år, 
inden hun endelig blev opereret i 2015. 
I dag er hun anfaldsfri.

Da hun havde anfald, var det blandt 
andet det, hun kalder for den sjette 
sans: ”Når jeg havde anfald, havde jeg 
det som om, nogen gik bag mig. Det 
er altså ubehageligt. Jeg havde også 
krampeanfald, og anfald hvor jeg sad 
og stenede”, mindes Liselotte, der le-
ver sammen med sin kæreste og deres 
syvårige tvillingedrenge. 

Operationen har ændret hendes liv to-
talt: ”Jeg tør mange flere ting. Jeg cykler 
15 kilometer hver dag og går lange ture 
hver dag helt alene. Ellers har jeg altid 
haft nogen med mig. Og der er mange 
ting, jeg nu tør gøre med mine børn. Nu 
tør jeg for eksempel tage dem på langs-
vejsture med toget”.

Når hun har levet i så mange år, hvor 
hun har lagt stramme begrænsninger 
på, hvad hun kunne gøre alene, skyldes 
det blandt andet en uhyggelig anfalds-
oplevelse, som får os alle til at gispe, da 
hun fortæller den.

Hun var ude at gå tur med barnevog-
nen, da hun faldt om med et anfald, 
mens barnevognen bare trillede videre 
og ud på kørebanen. Heldigvis skete 
der ikke noget. 

Før i tiden brugte hun meget tid på at 
ruge over sin epilepsi og grue for de 
daglige anfald. Nu har hun flere kræf-
ter og større selvstændighed. Det har 
også ændret hendes rolle i familien: 
”De synes selvfølgelig, at det er godt, 
at jeg er blevet rask, men min kære-
ste synes vist også, at det er for meget 
nogle gange,” siger hun og får alle til 
at le: ”Jeg er simpelthen blevet rengø-
ringsidiot”.

Hun er i praktik som butiksassistent 
nogle timer dagligt, men arbejdstiden 
skal trappes op til 30 timer. For nu, hvor 
hun er blevet opereret, er hun rask nok 
til at arbejde 37 timer om ugen, mener 
kommunen.

Det synes de andre om bordet er for 
galt. Hun har aldrig været på arbejds-
markedet før, og en operation fjerner 
måske nok anfaldene, men den fjerner 
ikke de andre problemer man har, argu-
menterer de.

 GAD VIDE OM JEG BLIVER DEMENT? 
I modsætning til de andre kæmper Mari-
anne stadig med sin epilepsi: ”Epilepsien 
er en del af mig, men det er ikke noget, jeg 
går rundt og tænker over. Jeg bliver min-
det om det, som nu i eftermiddag hvor jeg 
kunne mærke: ’Åh, nu går det vist galt, så 
du må hellere tage en pille’”.

”Jeg fik mit første epilepsianfald, da 
jeg lå på puslebordet”, fortæller hun. 
Hvis hun er meget heldig, kan der gå 
en uge uden anfald, men de er under 
bedre kontrol nu, end de nogen sinde 
har været: ”Men ingen virkning uden 
bivirkning”, som hun siger og fortæl-
ler, hvordan hun døjer med hukom-
melsesproblemer og træthed: ”Og så 
er der lidt længere responstid herfra og 
herned”. Hun peger fra hovedet ned til 
hånden.

Jeg spørger hende, hvorvidt det at have 
epilepsi som voksen giver nogle særlige 
bekymringer for, hvordan det skal gå i 
fremtiden?

GØR EN FORSKEL

”De synes selvfølgelig, at det er 
godt, at jeg er blevet rask, men 
min kæreste synes vist også, at 
det er for meget nogle gange”.

SEX OG SAMLIV
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Har du hentet vores app til anfalds-
registrering: ”Epilepsi”? 

Du kan bruge den til hurtigt og nemt at 
registrere anfald, lave uddybende an-
faldsbeskrivelserne, filme anfald og så-
gar med et par tryk lave en rapport med 
alle oplysninger om dine anfald, som du 
kan sende eller printe ud til din læge. 
Du kan selvfølgelig også bruge den som 
en elektronisk anfaldskalender. 

Du kan hente den gratis i App Store 
eller Google Play, hvor den hedder 
”Epilepsi” og har Epilepsiforeningens 
logo.

 HJÆLP MED AT GØRE DEN BEDRE 
Vi arbejder på at gøre den endnu bedre. 
Derfor laver vi i september en spørge-
skemaundersøgelse, som vi sender ud 
via vores hjemmeside, Facebook og ny-
hedsbreve. 

Vi sender også surveyen ud til med-
lemmerne af Epilepsi foreningens med-
lemspanel.

Vi håber, at du vil bruge 5 minutter på vores 
lille survey. Dine erfaringer betyder noget!

Ligesom app’en er spørgeundersø-
gelsen lavet i samarbejde med Desi-
tin Pharma og Cominator. 

EPILEPSIFORENINGEN UDSENDER I SEPTEMBER ET SPØRGESKEMA
OM APP'EN ”EPILEPSI” FOR AT FÅ BRUGERNES ERFARINGER

HVAD SYNES DU OM VORES 
ANFALDSKALENDER-APP?

HENT
DEN I APP STORE 

OG GOOGLE 
PLAY

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

Selvom hun ikke går og tænker på epi-
lepsien hele tiden eller går og frygter for 
fremtiden, har hun tænkt på det: ”For 
det første frygter man at miste sit arbej-
de, for så ryger indkomsten og kan du 
så blive ved med at sidde i din lejlighed? 
Jeg har også tænkt tanken: ’Gad vide 
om jeg bliver dement’? For det er for 
mig den værste sygdom. Jeg tænker på, 
om det, at man har så høj en anfaldsfre-
kvens og får så meget medicin som jeg 
gør, kan få nogle konsekvenser”?

 KÆRESTER 
Liselotte er den eneste af de fire, der  
lever sammen med en partner.

Marianne har indtil videre selv valgt at 
være single: ”For der er nogen ting i 
et forhold, manden forventer, som jeg 
ved, jeg ikke kan levere”, siger hun. Til 
gengæld har hun mange gode venner 
og et kærligt hjerte for katte.

Rasmus bor alene i en lejlighed og ville 
gerne finde en kæreste. Han går ikke i 
byen, men gør ellers hvad han kan: ”Jeg 
har datingprofiler, snakker med folk der 
hvor jeg kommer og deltager også i di-

verse arrangementer. Jeg kan ikke se, at 
jeg gør noget galt”.

Han stiller ikke store krav til en eventuel 
kæreste, men har dog et forbehold: ”Jeg 
vil helst have, at min kommende part-
ner ikke har nogen form for handicap, 
selvom min mor siger, at det er det, der 
matcher mig bedst. Men tænk, hvis vi 
fik et handicappet barn sammen. Det er 
ikke noget, der generer mig, men det er 
bare en kæmpemundfuld hvis både far, 
mor og datter eller søn har et handicap”.

Vi taler lidt om de begrænsninger, epi-
lepsien giver ens sociale liv. Det handler 
især om alkohol, fortæller de og synes 
ikke, at det er noget stort problem.
Benjamin drikker ikke alkohol. Liselotte 
tager et glas rødvin ved højtider, men hol-

der sig ellers fra alkohol. Rasmus har lært 
sin grænse at kende og stopper i god tid.

Marianne deltager ikke, når kollegaerne 
tager en fyraftensbajer eller fester: ”Jeg gi-
der ikke stå og drikke en Carlsberg Nor-
dic, mens de andre drikker sig fulde”.

 MØD FORENINGEN ET STED NÆR DIG 
Vi taler til sidst lidt om netværkets kom-
mende aktiviteter, hvor de overvejer at 
lave en biograftur.

Liselotte siger: ”Nu hvor jeg er blevet 
opereret, har jeg haft i tankerne, om 
jeg skulle melde mig ud af foreningen”. 
Hun laver ”Dæmp jer”-bevægelser med 
hænderne som svar på de andres prote-
ster: ”Men jeg gør det ikke. Bare rolig”.

På kredssiderne bagest i bladet og på 
Epilepsiforeningens hjemmeside kan 
du se hvor og hvornår Sydvestjyllands 
netværkscafé og de andre netværk i for-
eningen mødes.

SEKSUALITET

NYT FRA FORENINGEN

”Jeg har datingprofiler, snakker 
med folk der hvor jeg kommer 
og deltager også i diverse ar-
rangementer."
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UGE 21 BLEV EN UGE MED ENGAGEMENT, 
VIDEN, GÆSTER OG FOKUS - SAMT LIDT 
HISTORIESKRIVNING

FIRE DAGE 
DER ÆNDREDE 
HISTORIEN

Epilepsiforeningen havde slået et stort 
brød op i forhold til hvad ”vi plejer” i 
uge 21, da vi havde sat os for at afvikle 
både et nordisk møde, en epilepsikon-
ference og et landsmøde. 

 NORDISK MØDE OG 
 KAMMERATLIGT TYVERI 
Vi lagde ud om torsdagen, hvor forenin-
gen var vært for vores nordiske kolleger 
fra epilepsiforeningerne i Sverige, Norge, 
Færøerne og Finland; Island var desværre 
forhindret i at deltage.

De nordiske foreninger mødes en gang 
hvert andet år til udveksling af fælles erfa-
ringer og ideer til, hvordan vi på hver vo-
res måde kan få sat fokus på epilepsi og 
afhjælpe følgerne af sygdommen. 

Eksempelvis har vi lånt en norsk film, og 
oversat til en dansk kontekst. Mens Norge 
omvendt har brugt en af vores artikler om 
epilepsi i den 3. alder til deres medlemmer. 

 EPILEPSIKONFERENCE 
 OG ROYALT BESØG 
Fredag havde mere end 200 deltagere 
fundet vejen til Odense til Epilepsiko-
nferencen 2016, hvor der blev delt vi-
den om en stribe forskellige emner in-
den for epilepsiområdet med deltagere, 
der selv var berørt af epilepsi og for-
skellige fagfolk fra hele landet.

Dagen igennem var der oplæg og 
workshops med nogle af landet føre-

nde fagfolk, som tog de interesserede 
deltagere med på en rundtur i nogle af 
tidens hotteste emner.

Undervejs fik konferencen royalt besøg 
ved H.K.H. Prinsesse Marie, som i sin 
egenskab af protektor for foreningen 
kom og kastede både royal glans og 
oprigtigt engagement over uddelingen 
af 1,7 millioner kroner til fire udvalgte 
forskningsprojekter, som forhåbentlig 
på sigt kan være med til at gøre livet 
nemmere for dem, der trænger. 

På vores hjemmeside, epilepsiforeningen.
dk, kan du både finde forskernes præsen-
tationer af deres projekter og alle eksper-
ternes oplæg fra dagens workshops. 

Herfra skal lyde en meget varm tak til 
dagens oplægsholdere, som alle frivil-
ligt havde stillet deres viden og tid til 
rådighed. Der skal også sendes en stor 
tak til frivillige, venner, gæster, udstil-
lere og sponsorer for opbakningen til 
arrangementet. Det er ikke ofte, vi står 
med en komplet fyldt sal på grund af 
mange deltagere – men det skete her. 
Herligt! 

Fredagen blev rundet af med et festfyr-
værkeri af Anders og Peter Lund Mad-
sen, hvor førstnævnte blandt andet bril-
lerede ved at mime et smertestillende 
håndkøbsmedicinprodukt (prøv selv; 
det er svært!). Og storebror Peter førte 
os rundt i hjernens veje og vildveje.

 LANDSMØDE OG NAVNEÆNDRING 
Lørdag afviklede foreningen så lands- 
møde, hvor de seneste to års aktiviteter 
og udvikling blev evalueret og kursen 
for de kommende to år blev  udstukket.

Det blev et møde, der tydeligt bar præg 
af generel enighed og opbakning i for-
eningen. Vi har haft et par gode år med 
målopfyldelse af det, vi havde sat os for. 

Undervejs blev der tid til et oplæg ved 
foreningens to rådgivere, som fortalte 
om, hvad der rører sig i rådgivningste-
lefonerne. Du kan læse deres rådgiver-
rapport på vores hjemmeside.

Det skal også med, at der blev skrevet 
foreningshistorie: Landsmødet beslut-
tede nemlig, at foreningen skifter navn 
til ”Epilepsiforeningen” i stedet for det 
navn, foreningen har haft siden stiftel-
sen i 1962 ”Dansk Epilepsiforening”.

Landsmødet blev rundet af med genvalg 
til både landsformand Lone Nørager Kri-
stensen og næstformand Berit  Andersen.

Lørdag aften blev traditionen tro, fejret 
med landsmødemiddag og hyggeligt  
samvær.

Søndag blev der afholdt konstitueren-
de hovedbestyrelsesmøde med gen-
valg til det sidden forretningsudvalg. 
Tak for nogle gode dage med engage-
ment, debatter og god energi.

SIDEN SIDST

nde fagfolk, som tog de interesserede 

Af Per Olesen 
per@epilepsiforeningen.dk
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NYT FRA RÅDGIVNINGEN

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

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

Rådgiver om sundhedsfaglige 
spørgsmål.

Af Lotte Hillebrandt
lotteh@epilepsiforeningen.dk

ALLE PERSONER MED EPILEPSI STILLER FØR ELLER SIDEN 
SIG SELV DISSE VIGTIGE SPØRGSMÅL: HVORDAN, HVORNÅR 
OG HVOR MEGET SKAL JEG FORTÆLLE?

OVERVEJELSER 
OM DET AT FORTÆLLE OM 
SIN EPILEPSI TIL ANDRE

Der er ingen grund til at forhaste sig 
med at fortælle om sin epilepsi, hvis 
ikke anfaldene er så hyppige, at det 
er nødvendigt at sige, første gang 
man mødes eller det er nødvendigt i 
en  arbejdssituation. 

Det kan være en gode idé at vente, til 
isen er brudt og åbenheden er til stede i 
forholdet og helst ansigt til ansigt. Hvor-
dan man selv formidler sin epilepsi, vil 
blive sådan den anden opfatter det. Giv 
ham/hende tid til at fordøje det, du har 
fortalt. Husk, at den der har epilepsi har 
haft tid til at acceptere/vænne sig til sin 
epilepsi, men en ven/veninde behøver 
tid til at stille spørgsmål og tænke over, 
hvad han/hun har fået fortalt. Undgå 
at lade epilepsien blive hovedtemaet i 
samtalen. Fortæl om den og gå over til 
andre temaer.

Som alle andre har mennesker med 
epilepsi forskellige karaktertræk og 
egenskaber. Epilepsien skal ikke bru-
ges til at forklare eller begrænse no-
gens egenskaber. Hvem som helst, der 
møder andre eller går ind i et forhold, 
kan blive afvist. Nogle fremtidige 
partnere kan måske sige nej, når man 
mødes første eller anden gang, mens 
andre kan bryde forholdet efter læn-
gere tid. Afvisning er, uheldigvis, for 
alle en del af det at indgå i et forhold 
og ikke noget specielt for mennesker 
med epilepsi. 

Folk reagerer forskelligt på personlige 
karaktertræk, væremåder eller andre 
ting hos hinanden. En mængde obser-
vationer og følelser overfor andre men-
nesker flyder sammen i underbevidst-
heden og gør, at vi ender med at være 
attraktive hos nogle og ikke hos andre. 

Uanset hvad, vil et sundt og langsigtet 
forhold udvikle sig, når den anden er 
tiltrukket af den individuelle person, 
og er i stand til at se epilepsien, som 
den er: Et medicinsk problem.

(Kilde: Norsk Epilepsi Forbund) 
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NYT FRA RÅDGIVNINGEN
Af Lotte Hillebrandt
lotteh@epilepsiforeningen.dk

HJÆLP FRA
EN EKSPERT 
I SEXOLOGI 
HVORDAN?

Oplever du, at din epilepsi eller medi-
cin mod epilepsi medfører seksuel 
dysfunktion? Det er du i så fald ikke 
ene om. Vær opmærksom på, at op-
timal behandling for din epilepsi, 
anfaldsforebyggende livsstil samt for 
mænds vedkommende lægemidler, 
kan afhjælpe problemet.

Både mænds og kvinders sexliv kan 
være påvirket af enten epilepsien eller 
af epilepsimedicinen.

For mænds vedkommende kan der 
være tale om rejsningsproblemer. 

Lægemidler til behandling heraf er 
en hurtig symptombehandlende løs-
ning. Det er vigtigt at få drøftet pro-
blemerne med sin læge, så den rette 
behandling kan iværksættes. Det kan 
være optimal medicinsk behandling af 
epilepsien samt anfaldsforebyggende 
livsstil. Lægen skal vurdere, om 
ændring i epilepsimedi-
cinen kan afhjælpe 
problemet helt  
eller delvist, hvis 
der er tale om  
bivirkninger ved  
medicinen.

Hvis potensproblemerne skyldes epi-
lepsien, kan du få tilskud til midlerne. 
Tal med din læge, som er den der skal 
søge om tilskuddet for dig.

MEDICINTILSKUD TIL POTENSPROBLEMER

Af Helle Obel
helleobel@epilepsiforeningen.dk

Der er sexologiske klinikker rundt omkring 
i landet, hvor man med en lægehenvisning 
kan få hjælp, og de fleste læger  skriver ger-
ne sådan en henvisning, for eksempel når 
man har en kronisk sygdom.

Spørg din læge eller sygeplejerske hvis 

du er i tvivl om, hvad der findes af tilbud 
i nær heden af, hvor du bor.
Der findes også en del privatpraktise-
rende sexologer, men det er desværre 
ikke muligt at få tilskud til at gå til dem, 
da man ikke har kunnet blive enige om 
reglerne for, hvornår man er sexolog.

Dansk Forening For Klinisk Sexologi – 
DACS, har også en hjemmeside www.
klinisksexologi.dk, hvor man kan finde 
en terapeut, hvis man selv skal betale 
for sexologisk hjælp.

behandling kan iværksættes. Det kan 
være optimal medicinsk behandling af 
epilepsien samt anfaldsforebyggende 
livsstil. Lægen skal vurdere, om
ændring i epilepsimedi-
cinen kan afhjælpe

eller delvist, hvis

bivirkninger ved 
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NYT FRA RÅDGIVNINGEN

TRÅDLØS EPILEPSIALARM

info@ictalcare.dk
Tlf: 72 19 42 52

PRØV DEN 
GRATIS I 
30 DAGE!

FORSKNING OM 
KNOGLESKØRHED

Af Lotte Hillebrandt
lotteh@epilepsiforeningen.dk

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

Alarmerende tryghed

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

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

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

Med EPI-900 er epilepsipatienter
aldrig alene.

www.knop.dk

- Nu med endnu mere sikkerhed
= To-vejs kommunikation

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

Alarmerende tryghed

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

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

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

Med EPI-900 er epilepsipatienter
aldrig alene.

www.knop.dk

- Nu med endnu mere sikkerhed
= To-vejs kommunikation

RX900-2 Modtager

EPI900 Alarm

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

Knop Elektronik i Struer har udviklet epilepsi/krampealarmen EPI-
900 for at skabe den størst mulige sikkerhed for epilepsipatienter.
EPI-900 har indbygget verdens mindste rysteføler og kan bruges 
i alle typer senge.
Den ”sladrer” med det samme ved kramper og forhøjet bevægel-
sesaktivitet.

Den er nem at installere og kan  
tages med overalt.

Med EPI-900 er epilepsipatienter  
aldrig alene.

"Lavt salt i blodet og knogleskørhed 
hos patienter med epilepsi"

Dette er titlen på et af de projekter 
Epilepsiforeningen er med til at støtte 
via foreningens forskningsfond Inger 
Bertelsens Legat, som blev uddelt af 
Epilepsiforeningens protektor, H.K.H. 
Prinsesse Marie i forbindelse med Epi-
lepsikonferencen i Odense den 27. maj.

Der blev i alt uddelt 1,7 millioner kr. til 
epilepsirelateret forskning.

Det er Noemi Becser Andersen, overlæ-

ge, dr. med. ved Rigshospitalet-Glostrup, 
der sammen med Ph.d.-studerende 
Sarah S. Diemar vil se på årsagerne til 
knogleskørhed hos epilepsipatienter, og 
hvordan det kan forebygges.

Op mod halvdelen af alle mennesker 
med epilepsi udvikler knogleskørhed. 
For dem, det rammer, er det ensbety-
dende med en øget risiko for knog-
lebrud, nedsat livskvalitet og en øget 
dødelighed. Ud over de store menne-
skelige konsekvenser, koster knogle-
skørhed ydermere samfundet en halv 
million kr. pr. patient. Så knogle skørhed 

hos personer med epilepsi er noget, 
man bør tage alvorligt og derfor støtter 
Epilepsiforeningen dette vigtige projekt, 
som vil kunne bibringe ny og vigtig vi-
den til området til gavn for både kvinder 
og mænd med epilepsi.

Projektet starter i februar 2017 og løbe r 
over 3 år. 

Du kan læse mere om projektet på epi-
lepsiforeningen.dk, hvor du kan finde 
Sarah S. Diemars præsentation af pro-
jektet i forbindelse med legat uddelingen.



09.2016  |  EPILEPSIFORENINGEN  |  SIDE  21

INFO-SIDEN

GODT 
LÆSESTOF 

"Når kærligheden 
bliver svær - for patienter 
og pårørende"
Af Else Olesen, udgivet i 2014 på 
forlaget Saxo. 
Se mere på: www.saxo.com

"Seksualitet på dagsordenen"
- En håndbog om professionel støtte til voksne med 
funktionsnedsættelse. Af Henriette Holmskov og  
Anne Skov, udgivet i 2012 af Socialstyrelsen.  
Se mere på: www.socialstyrelsen.dk  
Bøgerne kan også lånes via:  www.bibliotek.dk.

Epilepsiforeningen.dk
På Epilepsiforeningens hjemmeside kan du finde 
yderligere informationer om emnet. Der er for eksem-
pel oplæg fra konferencer og informationsmøder samt 
undersøgelsen ”Der er sgu’ ikke meget mand over mig”
www.epilepsiforeningen.dk

"Lige Lyst"
Er en hjemmeside med gode oplysninger og anbefalin-
ger til især unge med et handicap 
http://ligelyst.dk/

FINN 
Epilepsiforeningen har ansat Finn  
Obbekær som politisk konsulent. Finn 
skal understøtte foreningens interesse-
politiske arbejde, så mennesker med 
epilepsi modtager de bedst mulige be-
handlingstilbud og anden støtte. 

MARGIT
Margit Broholm Madsen er ny 
kontorelev. Hun sidder i admini-
strationen, hvor hun yder med-
lemsservice, behandler ordrer fra 
webshoppen, laver forsendelser og 
bogføring mm.

Kurset afvikles uden børn. Formålet med kurset at tilbyde 
undervisning og informationer med dialog og læring samt 
give redskaber, der gør det lettere at passe og pleje barnet 
i hverdagen.

FOKUS FOR KURSET ER:
•  Grundig introduktion til epilepsi 

og behandlingsmuligheder.
•  Erfaringsudveksling om livet i fa-

milien med et barn med epilepsi.
•  Pædagogiske udfordringer og 

løsninger i dagligdagen.
•  Sociale aspekter ved epilepsi.

TID OG STED: 
Kurset finder sted fra fredag efter-
middag til søndag efter frokost på:
Danhostel Fredericia Vandrehjem, 
Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia

PRIS: 
Deltagelse i kurset koster kr. 
3.995,- kr. pr. person. Prisen 
dækker kursusafgift, ophold og 
forplejning. Der er mulighed for 
at søge kommunen om betaling 
af kursusafgiften. Bemærk, at du 
kan hente et ansøgningsskema på 
foreningens hjemmeside.  
Husk at søge i god tid! 

TILMELDING OG YDERLIGERE 
OPLYSNINGER: 
Yvonne Sommerlund 
yvonne@epilepsiforeningen.dk 
Tlf. 6611 9091

30. SEPTEMBER - 2. OKTOBER  

FORÆLDREKURSUS
EPILEPSIFORENINGEN AFHOLDER IGEN 
I 2016 DET MEGET EFTERSPURGTE OG 
POPULÆRE FORÆLDREKURSUS. 

TO NYE ANSIGTER PÅ KONTORET

TAK!
Epilepsiforeningen Bornholm vil gerne sende en tak 
til Østkraft og Bornholms Brand for deres donation 
som tilskud til gaven til vores børnelæge. Uden jer 
var det ikke muligt!

På bestyrelsens vegne
Peter Vomb

EPILEPSIFORENINGEN AFHOLDER IGEN 

OBS!
DU KAN NÅ 
DET ENDNU
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EPILEPSI-
FORENINGEN BORNHOLM 

Dækker Bornholm

Formand: Peter Vomb 

Østergade 29, 3720 Aakirkeby. 

Tlf.: 56 97 07 12 / 29 70 07 12. 

Mail: bornholm@epilepsiforeningen.dk 

JULEBOWLING
Vi inviterer atter til julebowling; i år er det 

den 24. november. Vi mødes kl. 17.45, hvor 

vi får udleveret sko og baner. Efter 

bowlingen vil der være pizzabuffet. Alt 

dette for kr. 50,00 (ekskl. drikkevarer). 

Arrangementet er åbent for alle medlem-

mer. Tilmelding til formanden senest den 

20. november på tlf. 29 70 07 12 eller 

bornholm@epilepsiforeningen.dk

EPILEPSI-
FORENINGEN FYN

Dækker kommunerne: Assens, Faaborg, 

Midtfyn, Kerteminde, Langeland, 

Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, 

Svendborg, Ærø.

Formand: Julie Gad Isager 

Åby Skovvej 58 B, 5883 Oure. Tlf. 26 24 59 81. 

Mail: fyn@epilepsiforeningen.dk

Z00-ARRANGEMENT
Vi gentager en succes! Vi håber, at rigtig 

mange har lyst til at deltage lørdag den 15. 

oktober kl. 11.00, hvor vi mødes ved hoved -

indgangen til Odense ZOO. Epilepsiforenin-

gen fyn er vært ved en sandwich og en 

forfriskning. Pris: Kr. 50,00 pr. person. 

Tilmelding kan ske senest den 16. september 

til Janni Nielsen, jannikatja@gmail.com eller 

26 25 37 46. Husk at oplyse jeres alder samt 

om I har årskort. Medlemmer fra hele landet 

er velkomne.

EPILEPSI-
FORENINGEN 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. 39 29 24 91 eller mobil 28 11 81 03. 

Mail: kobenhavn@epilepsiforeningen.dk

14. DECEMBER – JULEBANKO
Årets store julebanko afholdes i Dagcentret 

Karetmagerporten, hvor der spilles banko 

og amerikansk lotteri. Der serveres jule    gløgg 

og æbleskiver. Tid: Onsdag den 14. december 

kl. 19.00 til ca. 22.00. Sted: Dagcentret 

Karetmagerporten, Karetmagerporten 3 A, 

2650 Hvidovre. Tilmelding senest mandag 

den 12. december til Jesper Rosenvinge 

Austad på 39 29 24 91 eller mail: 

kobenhavn@epilepsiforeningen.dk

AFTENKLUBBEN
- netværk for voksne og unge med epilepsi. 

Alle kan deltage i aftenklubben; vi 

arrangerer blandt andet udflugter og 

biografture. Arrangementerne afvikles 

løbende; ved indendørs aktiviteter /kurser, 

foredrag m.v.), afvikles disse i Valby 

Kulturhus’ lokaler. Hvis du vil vide mere 

om aktiviteterne, kan du sende en mail til: 

Jens dirk Andersen, 

jens1andersen@hotmail.com.

EPILEPSI-
FORENINGEN 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.: 57 67 57 70 / 20 64 76 47

Mail: vestsjalland@epilepsiforeningen.dk

EPILEPSI-
FORENINGEN 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.: 60 64 68 69

Mail: midtvestjylland@epilepsiforeningen.dk

FAMILIEWEEKENDTUR
Vi gentager vores succesfulde arrangement 

i Dayz Seawest, Nymindegab. Familie-

weekendturen løber af stablen den 23. – 25. 

september. Få mere at vide og tilmeld dig 

hos Dinah på tlf. 60 64 68 69 eller send en 

mail til: midtvestjylland@epilepsiforeningen.dk

FØLG OS PÅ FACEBOOK
Du kan følge os på Facebook. Søg på: 

”Epilepsiforeningen, Epilepsiforeningen 

Midtvestjylland”; her vil der komme mere 

information vedrørende vores  arrangementer.

EPILEPSI-
FORENINGEN 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. 21 42 18 58

Mail: nordjylland@epilepsiforeningen.dk

BOWLING
Bowling i Aalborg 2. mandag i måneden 

(dog ikke i juli). Sted: Seaport, Strandvejen 

17, Aalborg. Tidspunkt: Kl. 14-15. Vil du 

videre mere, kan du kontakte Jesper Skjødt 

Pedersen på tlf. 21 44 54 53. Bowling i 

Aalborg 2. tirsdag i måneden (dog ikke i 

juli). Sted: Seaport, Strandvejen 17, 

Aalborg. Tidspunkt: Kl. 18-19. Vil du vide 

mere, kan du kontakte Ivan Kronborg 

på tlf. 21 74 28 45.

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. Tids-

punkt: 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. 21 44 54 53.

FØLG MED
Følg med i Epilepsiforeningen Nordjylland 

aktiviteter gennem www.epilepsiforeningen.dk 

under Nordjylland.

KREDSSTOF
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SOMMERHUS
Fra 1. januar 2016 koster det 2.500 kr. om 

ugen – hele året – at leje sommerhuset. 

Udlejning: Kontakt Grete James på tlf. 98 37 

19 42 (mandag – torsdag kl. 17.00 – 19.00).

EPILEPSI-
FORENINGEN NORDSJÆLLAND

Dækker kommunerne: Allerød, Egedal, 

Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, 

Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, 

Hørsholm, Rudersdal.

Formand: Peter Balle

Svanholmvænge 7, 3650 Ølstykke

Tlf. 50 58 59 63, 

Mail: nordsjalland@epilepsiforeningen.dk

BOWLING OG BUFFET
Vi inviterer til en hyggeligt før-julebowling i 

Slotsbowl, Københavnsvej 23, Hillerød. Vi 

mødes fredag den 28. oktober kl. 16.30 og 

bowler kl. 17-18, hvorefter vi får en buffet. Der 

bliver en egenbetaling pr. person på kr. 100,00.

Af hensyn til bestilling af bowlingbaner, 

mad m.v. er det nødvendigt at tilmelde sig 

senest den 20. oktober til Torsten Christi-

ansen på tlf. 40 19 16 90 eller på

nordsjalland@epilepsiforeningen.dk

EPILEPSI-
FORENINGEN SYDSJÆLLAND

Dækker kommunerne: Lolland, Guldborg-

sund, Fakse, Vordingborg, Næstved og 

Stevns kommuner

Formand: Erik Nymark Hansen

Herlufholms Allé 87, 4700 Næstved

Tlf.: 21 61 45 35

Mail: sydsjalland@epilepsiforeningen.dk

FØLG OS
Epilepsiforeningen Sydsjælland er på 

Facebook. Du finder os ved i søgefeltet at 

skrive “Sydsjalland Epilepsiforeningen”. Her 

kan du se, hvad der rører sig i foreningen.

MAILADRESSER
Hvis du har lyst til at modtage nyheder

og andre informationer fra os, er du 

velkommen til at sende en mail til: 

epilepsi@epilepsiforeningen.dk

og give os din mailadresse.

EPILEPSI-
FORENINGEN 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. 75 36 59 90

Mail: sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk

FØLG EPILEPSIFORENINGEN  
SYDJYLLAND PÅ FACEBOOK
Hold øje med os i kalenderen og ikke 

mindst på vores side på Facebook – søg 

under Epilepsiforeningen, Epilepsiforenin-

gen Sydvestjylland.

EPILEPSI-
FORENINGEN SYDVESTJYLLAND

Dækker kommunerne: Billund, Esbjerg, 

Fanø, Varde, Vejen og Vejle.

Formand: Marianne Møller Petersen

Bakkegårdsparken 25, 6600 Vejen

75 36 59 90

Mail: sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk

JULEBOWLING
Sæt kryds i kalenderen!

Selv om der er et stykke tid til endnu, har 

vi allerede tænkt på vores julebowling-

arrangement. Det bliver den 13. november 

kl. 15.00 på Søgården i Brørup, Stadionvej 

11, 6650 Brørup. Kom gerne lidt før. 

Bagefter vil der være mulighed for at nyde 

lune æbleskiver med gløgg og der er en 

sodavand til børnene. Tilmelding pr. mail 

til: sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk. 

NETVÆRKSCAFÉ FOR VOKSNE  
MED EPILEPSI
Vores netværkscafé 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 

koncert i Kolding – ”Sommer ved Søen”. 

Med andre ord er vores netværkscafé 

blevet et sted, hvor man både kan hygge 

sig og have det sjovt og endda være helt 

tryg. Er det noget for dig, så kontakt Lars 

Frich pr. mail: frich@bbsyd.dk.

BLAD
Hvis du vil modtage vores blad pr. mail 

med det seneste nye om arrangementer, 

kan du oplyse din mailadresse til

epilepsi@epilepsiforeningen.dk.

NETVÆRKSCAFÉ I TREKANTSOMRÅDET
Kunne du tænke dig at være med til at 

starte en netværkscafé i Trekantsområdet, 

hører vi gerne fra dig på mail: sydvestjyl-

land@epilepsiforeningen.dk.

FØLG EPILEPSIFORENINGEN  
SYDVESTJYLLAND PÅ FACEBOOK
Hold øje med os i kalenderen og ikke mindst 

på vores side på Facebook – søg under 

Epilepsiforeningen, Epilepsiforeningen 

Sydvestjylland.

EPILEPSI-
FORENINGEN VESTSJÆLLAND

Dækker kommunerne: Holbæk, Kalund-

borg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø

Formand: Berit Andersen

Søndergade 65, Ubby, 4490 Jerslev

Tlf. 57 67 57 60 / 20 64 76 47

Mail: vestsjalland@epilepsiforeningen.dk

AFTENCAFÉ
Vi starter en lille aftencafe op i Roskilde her i 

efteråret. Så bor du i Roskilde eller omegn, og 

vil du møde andre, der også har epilepsi til en 

snak, samvær, spil, foredrag, ture eller hvad vi 

nu får lyst til, så giv lige besked til Berit 

Andersen på tlf. 20 64 76 47 eller via mail 

vestsjalland@epilepsiforeningen, så får du 

nærmere besked om dato, tidspunkt og sted.

EPILEPSI-
FORENINGEN ØSTJYLLAND

Dækker kommunerne: Favrskov, Heden-

sted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, 

Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Aarhus

Formand: Lars Hvid

Dalsagervej 12, 8250 Egå, Tlf. 40 92 55 04

Mail: ostjylland@epilepsiforeningen.dk 

UNGE
Formand:
Frida Neddergaard
Gugvej 190
9210 Aalborg SØ
ung@epilepsiforeningen.dk

FÆRØERNE
Epileptikarafelag Føroya

Islandsvegur 10 C

100 Tórshavn

Formand: Randfrid Sørensen

Tlf. 00298 263078; Mail: rs@januar.fo



”HVIS MIN MEDICIN IKKE VIRKER SOM  
ØNSKET, HVILKE MULIGHEDER HAR JEG SÅ”?
KOM TIL EFTERÅRETS INFORMATIONSMØDER 
FOR AT FÅ SVAR PÅ OVENSTÅENDE SPØRGSMÅL 
FRA NOGLE AF LANDET FØRENDE BEHANDLERE.  
MØDERNE AFHOLDES I AALBORG, AARHUS, 
KØBENHAVN, ODENSE OG SØNDERBORG

Der kommer to oplægsholdere til hvert møde, der vil 
guide os rundt i de muligheder, der findes, herunder 
medicin, kirurgi, diæt og VNS. 

Efter hvert oplæg vil der være mulighed for at stille 
spørgsmål. Imellem de to oplæg vil der være en kort 
pause på ca. 10 minutter.

Møderne er åbne for alle: Patienter, pårørende og 
fagfolk. Så sæt kryds i kalenderen og mød op til en 
informativ aften. 

Nærmere oplysninger følger løbende på foreningens 
hjemmeside, nyhedsbreve og i udvalgte dele af dags-
pressen. TILMELDING IKKE NØDVENDIG.

Møderne gennemføres med støtte fra Livanova.

INFORMATIONSMØDERNE FINDER STED:
Aalborg den 7. november kl. 16.30 – 19.00
Aalborg Universitetshospital 
Auditoriet Sygehus Syd
Hobrovej 18-22, 9100 Aalborg

Aarhus den 1. november kl. 18.30 – 21.30
Turbinehallen
Kalkværksvej 12 (parkering: Filmbyen 19)
8000 Aarhus C

København den 14. november kl. 18.30 – 21.30
Københavns Universitet
Studiestræde 6, Annex A
1455 København K

Odense den 10. november kl. 18.30 – 21.30
Odense Universitetshospital 
Kløvervænget 6, Indgang 90-93, Auditorie 1 og 2
5000 Odense C

Sønderborg den 8. november kl. 18.30 – 21.30
Sønderborg Sygehus
Mødelokale 3, indgang D, Sydvang 1
6400 Sønderborg




