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Epilepsiforeningen kræver kvalitetstjek af 
epilepsibehandlingen     
           
Der er mange forhold, som peger i retning af, at epilepsiområdet er et forsømt og overset sygdomsområde.  
  
I juni forbød Styrelsen for Patientsikkerhed Slagelse Sygehus at varetage den akutte behandling af blandt 
andet epilepsipatienter.  
 
I dag kom historier i pressen om andre steder i landet hvor sygdomsforløb trækkes i langdrag, fordi 
udredningsretten ikke overholdes, og epilepsipatienter, der ikke tilses af en specialist efter deres første 
anfald.  
  
Epilepsiforeningen formand Lone Nørager Kristensen udtaler: ”Det er skræmmende, hvad epilepsipatienter 
skal udsættes for. Der er helt utilstedelige ventetider og mangel på kvalitet i epilepsiindsatsen. Noget som 
fagfolk peger på kan koste liv.”  
  
Lone Nørager Kristensen udtaler videre: ”Der er brug for et grundlæggende kvalitetstjek af hele epilepsi-
indsatsen. Der er faglig, forskningsmæssig og praktisk belæg for at indsatsen halter. Der er brug for, at 
Sundhedsstyrelsen får et reelt overblik over området og den kvalitet og praksis, der udføres rundet i landet. 
Det ser vi ikke myndighederne overhovedet har i dag. Og vi kan simpelthen ikke leve med den ulighed, der 
tegner sig på området på baggrund af den ene sag efter den anden.” siger Lone Nørager Kristensen.  
  
I Epilepsiforeningens rådgivning møder sygeplejerske og faglig konsulent Lotte Hillebrandt mange patienter, 
som ikke får den behandling og vejledning deres sygdom kræver. Det har store omkostninger for livskvali-
teten, ikke bare for patienterne men også for de pårørende, påpeger hun: 
 
”Man skal huske på, at der vitterligt er en reel risiko for uoprettelige skader i forbindelse med anfald, hvis ikke 
man får iværksat den rigtige behandling med tilhørende information og vejledning. En behandling som vel at 
mærke skal følges op, sådan at man som patient og pårørende ved, hvordan man skal forholde sig.” siger 
Lotte Hillebrandt.  
  
Epilepsiforeningen er i dialog med politikerne, men der er brug for handling. ”Når myndighederne har fået 
præcis viden om, hvor skoen trykker, så skal der handles. Jeg er glad for dagens udtalelser fra Liselott Blixts 
(DF) og Flemming Møller Mortensen (S) om at sundhedsministeren efter deres opfattelse må sørge for, at 
der bliver taget fat om problemerne.” siger Lone Nørager Kristensen.  
  
Kontakt for pressen i denne sag: 
 
Lone Nørager Kristensen, landsformand  
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