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Mål- og strategiplan 2016 - 2018 
 

Overordnet: 
Dansk Epilepsiforenings formål er grundlæggende at arbejde for, at mennesker med epilepsi 
skal begrænses mindst muligt i deres levevilkår.  
 
Det arbejder foreningen med på følgende måder: 

- Foreningens interessepolitiske arbejde tager afsæt i dokumenterede 
problemstillinger. 
 

- Foreningen udbreder kendskabet til epilepsiens årsager, behandling og 

dens psykologiske og sociale konsekvenser. 

 

- Foreningen støtter initiativer, der forbedrer behandlingsmuligheder, 

samfunds-, erhvervs- og levevilkår for personer med epilepsi. 

- Foreningen arbejder for at fremme og støtte forskning til gavn for personer 
med epilepsi. 
 

- Foreningen samler personer med epilepsi og andre om disse opgaver. 
 
Dansk Epilepsiforening har i 2013 gennemført en medlemsundersøgelse, som efterfølgende 
har sat retningen for, hvordan foreningen skal gribe arbejdet an konkret.  
 
Formålet med medlemsundersøgelsen var, at komme helt ind til benet af, hvad det er for 
tilbud og aktiviteter i Dansk Epilepsiforening, som er vigtigst for foreningens medlemmer.  
 
Hovedresultaterne af medlemsundersøgelsen bør fortsat forfølges i perioden 2016-2018, da 
vi har set tydelige resultater af de målrettede initiativer, som fulgte i kølvandet på 
undersøgelsen.  
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Mål for perioden: 
 

 
Medlemsfremgang 

Baggrund: 
Dansk Epilepsiforening har siden medlemsundersøgelsen i 2013 arbejdet på at fastholde og 
udbygge medlemstallet. Det er vigtigt at fastholde fokus på dette aspekt, da en udvidelse af 
foreningens aktiviteter forudsætter en mere solid økonomi. Medlemsfremgang spiller i den 
sammenhæng en væsentlig rolle.  
 
Det er fortsat vigtigt, at alle led i foreningen tager afsæt i medlemmernes behov, når 
foreningens fremtidige indsatser skal prioriteres, planlægges og gennemføres. 
 
Mål for perioden: 

- Medlemsfremgang skabes gennem dels intensiv fokus på hvervning i alle foreningens 
led – dvs. såvel kredse som landskontor – og dels gennem intensiv opmærksomhed 
på at fastholde medlemmer.  
 
Hvervning tager fortsat afsæt i målrettede kampagner hen over året samt 
tydeliggørelse af foreningens medlemstilbud, og en fortælling af de mange gode 
historier om, hvordan foreningen hjælper medlemmerne helt konkret. 
 
Vores egne medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere er vigtige i denne 
sammenhæng. Vi kan nå længere, hvis vi alle arbejder positivt sammen om sagen.  
 
Fastholdelse handler især om fokus på at undgå frafald samt skabe tydelighed 
omkring medlemstilbud. 
  

- Dansk Epilepsiforening sætter en ambitiøs målsætning om, at vi ved periodens 
udgang har 6.000 medlemmer af Dansk Epilepsiforening.  

 

 
Organisation og økonomi 

Baggrund:  
Dansk Epilepsiforening skal have en fokuseret og målrettet buket af medlemstilbud.  
 
Det er et grundvilkår, at foreningen har mange forskellige potentielle grupper, hvis behov vi 
gerne vil tilgodese.  
 
Men foreningen er samtidig nødt til at prioritere i indsatserne, og vi er derfor nødt til at 
satse på medlemstilbud, som kommer flest mulige af medlemmerne til gavn og glæde.  
 
Det er samtidig vigtigt, at medlemstilbuddene så vidt muligt har afsæt i dokumenterede 
behov.  
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Mål for perioden: 

- Der skal foreligge et beslutningsgrundlag til landsmødet i 2018 med afsæt i den 

igangsatte organisationsproces. 

 

- Der skal udarbejdes et ydelseskatalog over den service, kredsene kan få fra 
landsforeningen. 
 

- Det er ikke et mål for Dansk Epilepsiforening at samle formue ud over det 
nødvendige; hverken i landsforening eller i kredsene. Det er tværtimod et mål, at 
pengene kommer foreningens medlemmer og deres behov til gode.  
 

- Dansk Epilepsiforening skal i perioden skabe en endelig afklaring af, hvorvidt der kan 
etableres selvstændige bestyrelser i de tidligere Kreds Midtsjælland og Kreds 
Sydjylland.  
 
 

Sociale aktiviteter 
Baggrund: 
Sociale arrangementer og netværksaktiviteter udgør en væsentlig del af medlemstilbuddene 
i Dansk Epilepsiforening.  
 
Det er i mødet med andre mennesker, at mange finder værdifuld viden og 
erfaringsudveksling, som kan gøre dagligdagen nemmere. 
 
Det er derfor vigtigt, at Dansk Epilepsiforening fastholder fokus på en bred vifte af sociale 
aktiviteter landet rundt, og at vi hele tiden holder os for øje, om aktiviteterne er tilpasset 
medlemmernes behov. 

 
Mål for perioden: 

- At kredsene så vidt muligt fastholder og gerne udbygger deres samarbejde på tværs 
af geografiske grænser.  
 

- Vi ser mange nye grupper, som organiseres i uformelle netværk på sociale medier 
som eksempelvis Facebook. Det skal vi betragte som en gave og en stor mulighed. 
Ikke som en trussel.  
 
Men vi skal samtidig finde en model for, hvordan foreningen fremadrettet kan støtte 
op om disse netværksgrupper rent praktisk. 
 
Dansk Epilepsiforening skal derfor udarbejde en model for, hvordan foreningen kan 
støtte op om de netværk, som i stadig stigende omfang tager afsæt i diagnoser og 
ikke i geografi.  
 

- Kredsene opfordres til at satse på afvikling af sociale aktiviteter i form af eksempelvis 
sociale weekends, sommerlejre og netværksaktiviteter. 
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- Kredsene opfordres til at lave landsdækkende aktiviteter, der er åbne for alle på lige 

fod og vilkår. 

 
 

Rådgivning 
Baggrund: 
Dansk Epilepsiforenings rådgivningstilbud ved socialrådgiver og sygeplejerske er suverænt 
det mest efterspurgte medlemstilbud fra medlemmerne af foreningen.  
 
Rådgivning udgør således en kernefunktion, og er samtidig et vigtigt argument for 
medlemskab af foreningen. Det kan samtidig være vanskeligt for Dansk Epilepsiforening at 
dække de behov som reelt findes for professionel rådgivning, og der er fortsat betydelige 
”huller”, vi kunne ønske os at dække. 
 
Mål for perioden: 

- Dansk Epilepsiforening skal i perioden analysere og overveje mulighed for udvidelse 
af rådgivningsfunktionen. 
 

- Dansk Epilepsiforening skal i perioden fastholde muligheden for rådgivning ved 
socialrådgiver og sygeplejerske for medlemmer.  
 

- At bibeholde aftalen omkring rådgivning vedr. arv og skifte med en advokat på 
frivillig basis samt forsikringsrådgivning via HGF.  
 

 

Informationsindsats 
Baggrund: 
Foreningens informationsarbejde er af stor betydning for medlemmerne. Denne indsats sker 
primært via medlemsblad, pjecer, film, sociale medier og (især) hjemmeside. 
 
Det er samtidig et område i hastig vækst og et af de steder, hvor vi potentielt kan nå flest 
mennesker lettest.  
 
Mål for perioden: 

- Alle nye medlemmer af foreningen modtager en startpakke med tilhørende personligt 
medlemskort.  

 
- I perioden skal foreningen have en ny moderne hjemmeside, som kan tilgodese de 

behov og den ”trafikadfærd” vi ser hos medlemmerne.  
 

- Der skal samarbejdes mellem kredse og landskontoret om eksempelvis 
oplysningsmøder for at sikre den fornødne dimensionering og omtale – og dermed i 
sidste ende succes for arrangementet.  
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- Landskontoret udsender som minimum to nyhedsbreve i kvartalet.  
 

- Foreningens arbejde med at prioritere web og sociale medier fastholdes i samme 
omfang som hidtil.  
 

- Foreningen arbejder på at udbrede viden om såvel epilepsi som Dansk 
Epilepsiforening via en række forskellige netværk: sygehuse, faggrupper, 
sammenslutninger og samarbejdspartnere. 
 

- Foreningen skal som minimum bibeholde informatørkorpset i nuværende form i 
perioden. 

 
- Foreningens hovedbestyrelse fastlægger løbende indsatsområderne for 

medlemsblad, web og sociale medier.  

 
 

Politisk og faglig dialog: 
Baggrund 
Dansk Epilepsiforening har inden for de seneste år udvidet de interessepolitiske aktiviteter 
markant; senest gennem opprioritering af foreningens interessepolitiske arbejde ved 
ansættelse af en egentlig politisk konsulent.  
 
Det er sket på baggrund af en generel opprioritering af området i Dansk Epilepsiforening. 
 
Det politiske arbejde består overordnet set af to spor:  

o Et hvor vi reagerer på politiske tiltag andre tager (reaktiv) 
o Et hvor vi selv forsøger at sætte en dagsorden. (pro-aktiv) 

 
Hidtil har det - uden sammenligning - været det første spor vi har brugt langt de fleste kræfter 
på; især gennem de to paraplyorganisationer foreningen er medlem af: Danske Patienter og 
Danske Handicaporganisationer. 
 
Mål for perioden: 

- Foreningens politiske arbejde tager afsæt i dokumentation og strategisk udvalgte 
kontakter, som udvælges efter behov og personspecifikt. 
 

- Foreningen producerer to årsrapporter, dels en årsrapport fra den politiske 
konsulent, dels en rapport fra foreningen rådgivere. Begge dele forelægges 
hovedbestyrelsen til orientering og debat. 
 

- Foreningen skal fastholde det løbende arbejde med at tilvejebringe det nødvendige 
dokumentationsgrundlag for at sikre gennemslagskraften i de politiske indsatser for 
at sikre medlemmerne de bedst tænkelige behandlings- og rehabiliteringstilbud.  
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- Foreningens ”National Handlingsplan om Epilepsi 2013” skal evalueres. På baggrund 

af evalueringen skal det overvejes, hvilke dele af handlingsplanen som evt. skal 

revideres, samt hvordan man kan arbejde konkret med at nå de fastsatte mål.  

 

- Dansk Epilepsiforening vil etablere et fornyet og styrket samarbejde med Dansk 

Epilepsiselskab; herunder mere aktivt søge deres hjælp og input til at udvælge 

specifikke indsatsområder.  

 

Forskning 
Baggrund: 
Dansk Epilepsiforening støtter arbejdet med forskning og helbredelse af sygdommen 
epilepsi via ”Inge Berthelsens legat – Fonden”.  
 
Pengene kommer oprindeligt fra en arv, og afkastet kan bruges til forskning og projekter 
efter formålet.  
 
Mål for perioden: 

- Foreningen vil også i den kommende periode levere betydelig økonomisk 
støtte til forskning på epilepsiområdet i Danmark. 

 
 
 
 
 
 
  Vedtaget på landsmøde d. 28/5 2016 

 
 
 


