Epilepsiforeningen
Periodeberetning 2016-2018

”Én ting er hukommelsen og trætheden, så kommer det
næste, det er det her med, at man føler sig mærkelig. Så
bliver man så ensom og i mange år, der flygtede jeg lidt
fra virkeligheden. Ja, fordi man bliver sådan lidt nervøs
for at dumme sig.”.
Pernille Hansen, som via Menneskebiblioteket tager ud og fortæller om sit liv med epilepsi.

”De socioøkonomiske aspekter er helt afgørende for at
forstå sygdommen. Man kan tale længe om livskvalitet,
men det helt afgørende er jo, hvilke sociale
konsekvenser sygdommen har, og hvad koster
sygdommen i behandling. Anfaldene er slemme nok, det
kan vi godt blive enige om, men i sidste ende handler
det også om, hvorvidt patienterne får et socialt liv.”
Poul Jennum, professor. Sammen med professor Jakob Kjellberg dokumenterede han i 2016,
at epilepsi i barneårene har sociale konsekvenser, der følger personerne i voksenlivet.

”Jeg er hunderæd for, at nogen skal finde mig og alt
ligner noget, der er løgn”
Astrid Mortensen har haft epilepsi det meste af livet. Hendes fortælling om dødsangst, jobproblemer og isolation gjorde ved epilepsihøringen på Christiansborg i december 2017 et
stort indtryk på politikerne.

Forsiden: Rasmus fotograferet på Epilepsiforeningens familielejr i 2017. Foto: Lybker Foto. Udgivet af Epilepsiforeningen, juni 2018. Adresse: Store Gråbrødrestræde 10, 1., 5000 Odense C . Mail: epilepsi@epilepsiforeningen.dk.
Tlf.: 66 11 90 91. Web: epilepsiforeningen.dk
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FOKUS PÅ RESULTATER
OG LØFT AF EPILEPSIOMRÅDET
De seneste to år har budt på heftig aktivitet på epilepsiområdet og i foreningen; en del af
det kan du læse om i denne beretning.
Sundhedsstyrelsen er aktuelt i gang med at gennemføre et eftersyn af vitale dele af epilepsiområdet; eller som der står i satspuljeaftalen for sundhedsområdet: ”Sundhedsstyrelsen
udarbejder en status for epilepsiområdet, som har fokus på udfordringer og muligheder i
forbindelse med både udredning og behandling samt rehabilitering og sammenhæng.”
Eftersynet bliver uhyre vigtigt, og vi vil gerne sende de involverede og engagerede politikere en særdeles varm tak for deres engagement i epilepsisagen.
Vi vil også gerne på denne plads sende stor ros videre til Sundhedsstyrelsen for deres hidtidige arbejde med eftersynet – vi ser frem til at følge det videre arbejde med at føre de
kommende anbefalinger ud i livet.
For der er rigeligt at tage fat på….
Det nuværende eftersyn er også den foreløbige kulmination på flere års hårdt og fokuseret
samarbejde mellem centrale aktører på epilepsiområdet: Dansk Epilepsi Selskab, Epilepsihospitalet Filadelfia samt Epilepsiforeningen. Her har målet været at tilvejebringe en fælles
forståelse af udfordringerne og mulighederne på området.
Den forståelse har vi opnået baseret på solid dansk registerforskning, som viser de betydelige følger – herunder også økonomiske - epilepsien medfører; både for de som er berørt af
sygdommen, men også for samfundet. Fagfolk landet rundt og Epilepsiforeningen har derudover bidraget med betydelige og vigtige praksiserfaringer fra et behandlingslandskab,
der åbenlyst er presset.
Det både skal og kan gøres bedre.
Epilepsiforeningen vil i de kommende to år fokusere stenhårdt på at bidrage positivt til at
få landet nogle konkrete resultater af det store forarbejde mange mennesker har lavet omkring eftersynet. Der er mange derude, som har god brug for, at kræfterne samles, og at
der sættes en ny retning.
God læselyst…!

Lone Nørager Kristensen
Landsformand

Per Olesen
Direktør
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EPILEPSIFORENINGENS SOCIALE ARRANGEMENTER
OG NETVÆRKSAKTIVITETER
Sociale arrangementer og netværksaktiviteter landet
rundt udgør en uundværlig del af foreningens medlemstilbud.

73 %

Det er her, at især foreningens frivillige knokler på
med at sikre en god afvikling af meningsfyldte aktiviteter, og det er her, at mange medlemmer finder
vigtige netværk og får et ofte tiltrængt pusterum fra
dagligdagen. Her hentes ny energi og retning til vejen videre frem mod en bedre hverdag.

Så mange er glade for at deltage i kredsenes arrangementer (Survey og kredsaktiviteter, 2018)

Det har i den forgangne periode været et mål for
foreningen at fastholde en bred buket af tilbud om
sociale aktiviteter, så vi rammer flest mulige af foreningen mange målgrupper. Det er lykkes i fuldt omfang.

”Det er en fantastisk forening,
der virkelig prøver at gøre
noget for deres medlemmer.”

Vi kan konkret se tilbage på en toårig periode med
vækst i antallet af direkte medlemsrettede aktiviteter og deltagere: sommerlejre, sociale weekends,
ferieture og rejser, ungdomslejre, forældrekurser,
voksenkurser, udflugter, tema- og netværksaftener.

Sussie Andersen på Facebook 2018

Epilepsiforeningen Sydjylland har haft succes med madkurset ” Mad med muligheder”
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Evalueringerne fra arrangementerne taler deres tydelige sprog: her er der stort set enslydende positive
tilbagemeldinger.

gerne nogle gode og værdifulde oplevelser.
Det giver mening, det giver livskvalitet, det giver
livskraft…!

Den linje skal vi fortsætte med, og alle de som bidrager til at afvikle arrangementerne skal have en varm
tak for, at I brugte tiden og energi på at give delta-

Epilepsiforeningens ungdomsudvalg afholder hvert år en meget populær ungdomssommerlejr,
hvor bålhygge er fast bestanddel.

Epilepsiforeningens kredse arrangerer bl.a. weekendture for
familier eller voksne med epilepsi. Her spilles der bordfodbold
på Epilepsiforeningen Midtvestsjællands familieweekend i
Karrebæksminde.

Epilepsiforeningens kredse har i perioden markeret
International Epilepsidag, den anden mandag i februar, med at give gaver til f.eks. lokale institutioner. I 2018 støttede Epilepsiforeningen Nordjylland
etableringen af en sansetunnel for børnene på Møllehuset i Thisted.
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RÅDGIVNINGSFUNKTIONEN I EPILEPSIFORENINGEN
Foreningen kontaktes årligt af et stort antal medlemmer og fagfolk, som alle søger råd og vejledning og
hjælp til navigation i en svær hverdag.

mært målrettet foreningens egne medlemmer, og
deres livs- og behandlingsvilkår må og skal nødvendigvis prioriteres først og fremmest. Og det kan bekymre, at trækket fra fagfolk efterhånden er blevet
en konstant størrelse.

Epilepsiforeningens rådgivningsfunktion er derfor en
uundværlig krumtap i patientstøttearbejdet for målgruppen.

Indtil videre er det lykkes at balancere rådgivningsindsatserne, så alle kan tilgodeses. Men det vil på
sigt være nødvendigt med en udvidelse af ressourcerne til egentlig faglig rådgivning, hvis behovet stiger.

Epilepsiforeningens professionelle rådgivningstilbud
ved socialrådgiver og sygeplejerske har i perioden
tilsammen haft i alt 1800 rådgivningsforløb.
Dette er - vel at mærke - sket i en periode, hvor rådgivningstilbuddet har været skåret kraftigt ned i lange perioder af, især i 2017, af hensyn til arbejdet
med at lave en ny hjemmeside.

Rådgivning ved advokat om arv og skifte

Det vidner om, at der fortsat er stort pres fra mange
sider for at finde svar og bruge den ekspertviden foreningens, rådgivere besidder.

Epilepsiforeningen har fortsat det gode samarbejde
med advokat Ellen Marie Kaae, som tilbyder medlemmer af Epilepsiforeningen gratis rådgivning om
de generelle regler for arv og skifte; herunder også
vejledning til, hvordan man rent praktisk opretter et
testamente.

Vi kan samtidig konstatere, at der fortsat er en betydelig efterspørgsel fra fagfolk landet rundt; især til
vores sygeplejerske:

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

:: Hos socialrådgiveren kom 95 % af henvendelserne fra borgere med epilepsi

Bidrag fra arv og gaver er fortsat helt afgørende for
foreningens samlede økonomi, og med til at sikre de
eksisterende medlemstilbud. Det er derfor på sin
plads at sende en varm tak til de, som støtter. Det
gør en verden til forskel for mange!

:: Hos sygeplejersken kom 31 % af henvendelserne fra forskellige former for fagfolk
Dette kan anskues fra flere vinkler: Det er naturligvis
positivt, at foreningen kan bidrage til at kvalificere
indsatserne rundt om på sundheds-, social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet. Det vil gøre, at
vores medlemmer mødes med bedre viden om epilepsi, end hvis vi ikke rådgav fagfolk.
Omvendt er foreningens rådgivningsressourcer pri-

Forsikringsrådgivning via HGF
Foreningen har også i perioden fortsat samarbejdet
med HGF, som ud over at sælge
forsikringer tilbyder egentlig forsikringsrådgivning til
foreningens medlemmer.

”Du skal ikke lade
nogen holde dig
nede og lade
sygdommen fylde det
hele.”
Thomas Willert, tømrer i Epilepsi nr. 2
2017.
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INFORMATIONSINDSATSEN
Foreningens informationsarbejde er en anden krumtap i foreningens arbejde, og fortsat et område i
vækst. Informationsindsatsen har mange ansigter:

Så glade er læserne for
medlemsbladet

Medlemsblad
Bladet udkommer en gang i kvartalet og har gennem
en årrække været temabaseret, så vi får mulighed
for at arbejde mere i dybden med de mange forskellige emner fra epilepsiområdet.

:: 75 % er meget tilfredse eller tilfredse med
bladet
:: 2 % er utilfredse eller meget utilfredse med
bladet

I de seneste to år har bladet således omhandlet epilepsi i sammenhæng med hverdagens belastninger,
samliv og seksualitet, retssikkerhed, søskende, kognitive problemer, job og uddannelse, at blive rask
samt overgange i livet.

:: 88 % er enige eller meget enige i, at artiklerne
er lette at læse
:: 78 % er enige eller meget enige i, at artiklerne
er relevante for dem

I perioden er der samtidig gennemført en evaluering
af bladet, og resultaterne viser, at medlemmerne er
godt tilfredse med bladets nuværende linje.

:: 61 % læser det hele eller det meste af bladet
Tal fra bladsurveyen ”Hvad synes du om bladet Epilepsi?” (2018)

Hjemmeside
Noget andet, som i udpræget grad fyldte i perioden
var, at foreningen fik ny hjemmeside. Siden er gjort
responssiv/mobilvenlig og indholdet har fået kvalitetstjek
Arbejdet med hjemmesiden var en stor opgave for
en mindre forening, og der var i perioden derfor betydelige uregelmæssigheder i den normale drift, da
personalet var travlt optaget af at levere tekster til
den ny hjemmeside

3.592
Så mange ser i gennemsnit Epilepsiforeningens opslag på Facebook

Det var der heldigvis stor forståelse for fra medlemmerne, og vi kom ud på den anden side ved hjælp af
knofedt og stor hjælp fra en række gode samarbejdspartnere, som velvilligt hjalp med at kvalitetssikre
informationerne. Tak for det..!

Tal om hjemmesiden

Det er afgørende for foreningen at fastholde, at de
informationer mange finder hos Epilepsiforeningen
skal være kvalitetssikrede og uafhængige af evt. særinteresser.

:: 72 % af de besøgende er kvinder
:: 15 % af de besøgende kommer via Facebook
:: Epilepsi, Anfald, Epilepsiformer, Nyheder, Kørekort og Førstehjælp er de mest besøgte
områder på hjemmesiden

Fra praksis ved vi, at mange af de medlemmer og
fagfolk, som kontakter os, har vanskeligt ved at overskue og gennemskue den omfattende informationsstrøm, som findes derude.
Foreningens nye hjemmeside er derfor bygget op
omkring spørgsmål, vi ved fylder for de fleste, som
søger på epilepsi; og derudover tillagt specialviden
om andre emner. Derudover er siden nyhedsdrevet,
så vi løbende bringer nyheder fra hele epilepsifeltet.
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Og det er en populær side; i perioden har vi haft mellem 120.000 – 130.000 årlige unikke besøgene på
hjemmesiden. Den trafik forpligter og giver samtidig
foreningen en unik position, som formidlingsknudepunkt omkring information fra epilepsiområdet.
En styrkeposition vi ønsker at udbygge i årene, som
kommer.

Nyhedsbrev
Foreningen supplerer ovenstående indsatser med et
nyhedsbrev, som i perioden har fået et designmæssigt løft.
Nyhedsbrevet, der henter stof fra især hjemmesidens nyhedsarbejde, udkommer minimum to gange i
kvartalet og medvirker til at give et hurtigt overblik
over, hvad der er sket på området bredt set.
Aktuelt har nyhedsbrevet 1.800 abonnenter og det
åbnes i gennemsnit af 66 % af modtagerne.

Facebook
For Epilepsiforeningen har Facebook i efterhånden
en del år været en vigtig platform for at sprede viden
om epilepsi og Epilepsiforeningen. Det er det stadig.
Epilepsiforeningens facebookside har flere end 7.200
følgere og i gennemsnit ses hvert opslag af 3.592
personer. Og siden trækker derudover brugere til
hjemmesiden og webshoppen, hvor den er med til at
guide deltagere til arrangementer, donere midler til
foreningens arbejde og nye medlemmer til foreningen.

”Det har været
livsændrende at lave
programmet. Jeg har krammet
mine børn en ekstra gang efter
at have mødt personerne
i programmet”

I perioden er Facebook også blevet en platform for
kredsene, der alle har oprettet grupper, hvor der
bl.a. gøres opmærksom på kredsenes sociale aktiviteter.

Mads Steffensen i Billed-Bladet, 12. august 2017
Efter tv-programmet ”Nærradiofonien”
fra Epilepsihospitalet Filadelfia.

Informatørkorps
Epilepsiforeningen har i den forgangne periode fastholdt prioriteringen af informatørkorpset, som tager
ud og holder oplæg om epilepsi; oftest i børnehaver,
på skoler, SFO´er samt arbejdspladser. Informatørerne har typisk en sundhedsfaglig baggrund, og oplægget fra informatøren varer ca. en time med generel
information om epilepsi, herunder førstehjælp i forbindelse med epilepsianfald.
Det er gratis at få en informatør ud, hvis du er medlem af foreningen. Ved informatørbesøg i f.eks. skoler og i dagtilbud, er det et krav fra Epilepsiforeningen, at besøget afvikles i samarbejde med forældrene. Dette giver langt det bedste afsæt til en god de9

bat om de udfordringer, der måtte være omkring det
enkelte barn.

I TV-programmet ”Nærradiofonien” mødte Mads
Steffensen og Jacob Riising mennesker, der har en
god historie, hvad end de kæmper med sygdom eller
muntre festivalgæster.
I første program besøgte makkerparret Epilepsihospitalet Filadelfia, hvor de medvirkende, der kæmper
med sygdommen, gav Mads Steffensen stof til eftertanke.

Det er en meget populær aktivitet, og evalueringerne er altid flotte. Her henter man god, brugbar og
praksisnær viden til håndtering af forskellige situationer i dagligdagen.
Det ændrer dog ikke på, at foreningen principielt
gerne ser, at behandlingsstederne påtager sig denne
formidlingsopgave – noget som desværre synes langt
fra praktisk muligt de fleste steder. Alternativt bør
foreningen tilføres nogle midler, så vi målrettet kan
prioritere informationsindsatser på området yderligere.

I en anden sammenhæng sendte DR den 1 . marts
2017 en 30 minutters dokumentarudsendelse, hvor
eksperter gennemgik behandlingen af epilepsi set i
et historisk perspektiv fra djævleuddrivelse til hjernekirurgi. Programmet var en del af udsendelsesrækken ”Død og pine”, og den gav et både spændende
og skræmmende indblik i, hvordan man gennem tiden har anskuet mennesker med epilepsi og de anfald, som følger med sygdommen.

Pjecer og øvrige informationsmaterialer
Der er betydelig efterspørgsel på foreningens basispjecer, som alle er udarbejdet af landets førende
fagkapaciteter indenfor deres respektive områder.

Danmarks Radio sendte også “Hjernekassen” på P1
den 10. oktober 2016, hvor værten Peter Lund Madsen havde inviteret professor Anne Sabers, Epilepsiforeningens sygeplejerske og faglig konsulent Lotte
Hillebrandt samt Johny Gammelgaard, der selv har
epilepsi, i studiet for at drøfte epilepsi og komme
omkring de mest almindeligt forekommende emner
som: ”Hvad er epilepsi? Hvilke sygdomstilstande
dækker epilepsi? Hvordan er det at leve med epilepsi? Hvad sker der i hjernen under et anfald af epilepsi? Hvad kan man gøre ved det?”

Det er her mange får basisinformation om epilepsien, og på den måde fungerer materialerne som et
startpunkt for, hvordan man kan håndtere de mest
almindeligt forekommende udfordringer i dagligdagen med epilepsi.
Foreningen har i den forløbne periode arbejdet med
opdatering af en række informationspjecer. Foreløbigt er der udkommet en ny ungdomspjece – og
rundt om hjørnet venter en række andre af vores
standardpjecer.
Andre redskaber er informationsfilm og podcasts om
epilepsi; det er vigtigt at fastholde en bred vifte af
tilgængelige ressourcer.

Epilepsi i medierne – i øvrigt

”Det skal ikke være pinligt.
Det er en sygdom, vi ikke selv
har valgt.”
Siri Sæderup i tv-udsendelsen ”Nærradiofonien”,
august 2017.
Foto: Lybker Foto
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INTERESSEPOLITISK ARBEJDE
Epilepsiforeningens hovedbestyrelse besluttede i
perioden at styrke foreningens interessepolitiske
arbejde, og det har i perioden givet nogle iøjnefaldende resultater for Epilepsiforeningen. Samtidig har
fondsbestyrelsen bag Inge Berthelsens Legat
”Fonden” bevilget penge til nogle forskningsprojekter, som har bidraget med viden om, hvordan epilepsi belaster tilværelsen for den enkelte og samfundet

Sådan ser de sociale konsekvenser og
følgeudgifterne af epilepsi ud
Udvalgte tal fra Poul Jennum og Jakob Kjellbergs
forskning:

Disse danske opgørelser har haft betydelig gennemslagskraft, og på den måde hænger tingene godt
sammen; Epilepsiforeningen arbejder målrettet på at
få uafhængige forskere til at fremskaffe dokumentation om de faktiske forhold på epilepsiområdet i
Danmark.

:: 60 pct. af de personer, der har fået en epilepsidiagnose i alderen 0-5 år, er i arbejde, når de når 30 årsalderen. Til sammenligning er omkring 82 pct. af baggrundsbefolkningen i arbejde i 30-årsalderen.
:: De epilepsipatienter, der er i arbejde, tjener i gennemsnit 100.000 kr. mindre om året end baggrundsbefolkningen.

Så epilepsi er ofte en mangeårig tung byrde, der
sætter sit præg på tilværelsen, og samtidig også en
omkostningstung sygdom for samfundet. Især på
grund af sociale og beskæftigelsesmæssige konsekvenser.

:: 39 pct. af de, der har haft epilepsi siden barndommen, har ikke anden uddannelse end grundskolen.
For baggrundsbefolkningen er det kun 16 pct.

Epilepsiforeningens konklusion er, at det må kunne
gøres bedre. Livskvaliteten for mennesker med epilepsi og deres pårørende kan forbedres med en styrket indsats fra samfundets side. Og det må være muligt at arbejde mere målrettet med at afbøde unødige følgevirkninger af sygdommen bedre, end i dag.

:: I 30 årsalderen lever 50 pct. af epilepsipatienterne
som singler. For baggrundsbefolkningen er det ”kun”
35 pct.
:: Sundhedsudgifterne er størst i begyndelsen af behandlingsforløbet. I løbet af to år falder tallet, men
ligger stadig 11.000 kr. over sundhedsudgifterne til
baggrundsbefolkningen.

Sprækker i behandlingsindsatsen

:: Som 30-årige er skadestueudgifterne til epilepsipatienterne stadig dobbelt så store som til baggrundsbefolkningen.

Samtidig har vi i perioden set iøjnefaldende historier
fra epilepsiområdet, som viser, at der er betydelige
sprækker i indsatserne. Eksempelvis fik Slagelse Sygehus udstedt et decideret forbud mod at modtage
og behandle akutte patienter med fire forskellige
diagnoser; herunder epilepsi:

:: Følgeudgifterne af epilepsien er betydelige. Det
gælder både direkte behandlingsudgifter, men især
de indirekte følgeomkostninger i form af mangeårige
indkomstoverførsler. Udgifterne placerer epilepsi
blandt de dyreste sygdomme, når der sammenlignes
med en række andre neurologiske sygdomme.

”Vi er nervøse for, at en bestemt gruppe af akutte
neurologiske patienter ikke får den behandling og
opfølgning, de har krav på. Vi har kunnet konstatere,
at de ikke altid blev set af en neurologisk speciallæge, og at de heller ikke altid rettidigt blev tilset”
Anette Lykke Petri, Enhedschef og overlæge , Styrelsen for Patientsikkerhed, Ritzau, 29. juni 2017
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Hvad savnes der ved den nuværende
epilepsiindsats i Danmark?

Hvad skal der til,
for at epilepsiområdet får et løft?
Dansk Epilepsi Selskab, Epilepsihospitalet Filadelfia
og Epilepsiforeningens forslag til en 360 graders styrkelse af epilepsiindsatsen:

:: Monitorering og løbende evaluering af behandlingsindsatserne på epilepsiområdet.
:: Landsdækkende patientforløbsprogrammer med
fokus på sammenhæng i indsatserne mellem sygehus og kommuner/regioner.

:: Udredningsretten skal overholdes gennem konkret
opfølgning for alle sygehuse
:: Udredning skal finde sted ud fra fælles og seneste
nye internationale kliniske og diagnostiske viden

:: Systematik i og den nødvendige tid til vejledning af
patienter og pårørende om, hvordan tilværelsen
med epilepsi takles bedst muligt.

:: Behandlingsindsatsen skal forbedres ud fra fælles
og opdaterede kliniske retningslinjer med afsæt i
den seneste nye internationale kliniske viden

:: Vidensdeling om epilepsi og konsekvenserne af
samme til en bred gruppe af fagfolk landet rundt
(eksempelvis socialrådgivere, uddannelsesvejledere,
erhvervsvejledere, skolelærere mv.).

:: Behandlingsindsatsen skal forbedres gennem udformning og implementering af ensartede patientforløbsprogrammer.

Kilde: ”Epilepsi nr. 1, 2018”

:: Behandlingsindsatsen skal udvikles med særlig fokus på ”personlig medicin”, kirurgi, diætbehandling
og andre nye behandlingstiltag
:: Epilepsirehabilitering skal styrkes gennem tværgående udviklingsprojekter for sundheds-, social -, uddannelses- og arbejdsmarkedsområderne
:: Der skal etableres en landsdækkende kvalitetsdatabase, en national forskningsstrategi og formaliseret videreuddannelse for speciallæger og andet fagpersonale inden for neurologi og pædiatri
:: Der skal udvikles en national værktøjskasse med
patient- og pårørendekurser, så de kan blive klædt
bedre på til at håndtere sygdommen, og de udfordringer den medfører.
Kilde: ”Epilepsi nr. 1, 2018”

Høring på Christiansborg i december 2017, hvor politikere og beslutningstagere blev præsenteret for tal
og oplæg om epilepsiområdets udfordringer og muligheder. Foto: Dan Nielsen
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Kvaliteten er i top, men vejen er for lang
En anden vinkel var, da et dansk forskerteam fremlagde en evaluering af resultaterne af det danske
epilepsikirurgiprogram. Her var hovedpointen, at de
danske resultater var i absolut verdensklasse. Men
vejen frem til en operation var til gengæld uhensigtsmæssig lang; faktisk går der i gennemsnit mere end
11 år fra diagnosetidspunktet til operation for epilepsi i Danmark. Og det er ganske enkelt ikke godt
nok.

100.000 kr.
Så meget mindre tjener epilepsipatienter, der er i
arbejde, om året end andre, der ikke havde epilepsi
som barn.

Ifølge lederen af det danske epilepsikirurgiprogram,
Lars Pinborg, bør man ifølge de internationale anbefalinger henvises til epilepsikirurgisk udredning inden
for to år efter, at man har konstateret, at medicinen
ikke kan gøre patienten anfaldsfri, og at patienter
uden held har testet to korrekt udvalgte lægemidler i
tilstrækkeligt høje doser.
Men får patienterne den tilstrækkelige og
nødvendige støtte til at træffe dette valg?
”Erfaringerne er langt hen ad vejen, at patienterne ikke umiddelbart har lyst til en operation, men der er ingen tvivl om, at man ville få bedre
langtidsresultater, hvis patienterne kunne udvælges
og indgå i operation på et tidligere tidspunkt. Der er
et fornuftigt stykke oplysningsarbejde i at modne
interessen allerede på et tidligt tidspunkt,” Anne
Sabers, professor ved Rigshospitalets Neurocenter,
Epilepsinyhedsbrevet, 6. december 2016

”Vi sidder og våger over ham
om natten, når anfaldene kører
med 15-30 stk. i døgnet,
samtidigt med, at vi forsøger at
bevare vores jobs. Det er
dæleme op af bakke.”

Her er der tale om to meget forskellige eksempler på
viden fra området, som kalder på opmærksomhed
og handling.

Epilepsisatsning og politisk høring
Epilepsiforeningen gennemførte i samarbejde med
Dansk Epilepsi Selskab og Epilepsihospitalet Filadelfia en høring på Christiansborg i december 2017 med
overskriften ”Epilepsisatsningen: Et bedre liv med
epilepsi.” Her blev der præsenteret en række forslag
til helt konkrete aktiviteter, som kan løfte området.

Malene Westergaard og Jesper Nielsen er forældre til
en 12-årig dreng med svær epilepsi. På epilepsihøringen på Christiansborg i december 2017, fortalte de
politikerne om livet med epilepsi. Foto: Dan Nielsen

Nu afventer vi først den i indledningen nævnte rapport fra Sundhedsstyrelsen. Herefter går en politisk
proces i gang om udmøntning af anbefalingerne.
Og her er målet klart for foreningen: Vi skal både
understøtte og selv medvirke til, at sikre de bedst
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mulige behandlings- og livsvilkår for mennesker med
epilepsi og deres familier. Derudover skal vi arbejde
for at sikre de mange forskellige faggrupper, som arbejder på området, er godt rustede til at løfte opgaven i nogle rimelige rammer. Og med fokus på effekten for den enkelte patient bredt set.

løbende nye ansøgninger om enkelttilskud til medicinsk cannabis til epilepsipatienter, og hidtil har alle
ansøgninger, foreningen bekendt, fået tilskud.
Dette gør, at omkostningerne til behandlingen for den
enkelte patient ligger på linje med al anden medicin.
:: Politikerne vedtog derudover, efter betydeligt pres,
en fireårig forsøgsordning, som trådte i kraft pr. 1.
januar 2018. Her er vi på langt mere usikker grund ift.
de tilgængelige produkter, og i hvilket omfang de evt.
kan hjælpe mod epilepsi. Samt hvilke risici der er forbundet med brugen af produkterne i forhold til eksempelvis interaktioner. Samtidig er der en markant
forhøjet egenbetaling for brugen af disse produkter i
forhold til almindelige medicinske produkter.

Perioden har derudover været præget af en lang række forskellige enkeltsager, som foreningen har brugt
kræfter på.
I det følgende gennemgås de vigtigste indsatser:

Medicinsk cannabis til epilepsibehandling
Medicinsk cannabis dukkede op som et brandvarmt
emne – også på epilepsiområdet.
Epilepsiforeningens medlemmer, vores frivillige, behandlere, forskere, politikere samt pressen og ikke
mindst de sociale medier var – og er - glødende optaget af emnet.

Det er magtpåliggende for Epilepsiforeningen, at forsøgsordningen sker i en forsvarlig ramme som al anden behandling i landet. Vi så på den baggrund gerne,
at recepter til epilepsipatienter på medicinske cannabisprodukter, indenfor forsøgsordningens rammer,
udskrives af speciallæger med særligt kendskab til
epilepsi; altså neurologer og neuropædiatere. En
holdning vi i øvrigt deler med en stribe andre patientforeninger og Danske Patienter.

Epilepsiforeningens holdning til området er klokkeklar: Findes der nogle muligheder for at få et bedre liv
ved brug af medicinsk cannabis, så skal det naturligvis
være et tilbud; og vel at mærke et tilbud, der er til at
betale for den enkelte.

Sådan valgte politikerne ikke at udforme den nuværende forsøgsordning. Her kan alle landets praktiserende læger også udskrive produkterne fra forsøgsordningen på recept. Indtil videre er der dog kun to
produkter tilgængelige.

Sikkerhed omkring brugen af alle lægemidler er vigtig.
Det gælder også for de her nye cannabisprodukter.
Men epilepsiområdet er – desværre - også kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet omkring de behandlingsvalg, der træffes i forhold til de mange forløbsformer og syndromer. Så hvad der virker for et
menneske, virker ikke nødvendigvis på samme måde
for et andet. Og det er i bund og grund en af de største udfordringer i dette specifikke hjørne af epileptologien.

Forsøgsordningen fik en hård fødsel blandt fagfolkene
på området. Mange læger er skeptiske, fordi produkterne i ordningen ikke er klinisk afprøvede og ikke
er godkendt på samme måde som almindelige lægemidler. Samtidig skal lægerne tage ansvaret for behandlingen, hvis de udskriver produkter med medicinsk cannabis under forsøgsordningen.

Mange svært belastede patienter og deres pårørende
søger naturligvis med lys og lygte efter alt, der kan
hjælpe deres nære og kære.

Lægemiddelstyrelsens udsendte vejledning til fagfolk
om, hvordan de kan håndtere behandlingen af patienter med de nye produkter, får ikke høje karakterer fra
os; faktisk synes vi ikke, der er meget hjælp at hente.
Og det er rigtigt ærgerligt!

Og der er heldigvis sket positive fremskridt i perioden;
ikke mindst efter pres fra patienter, pårørende og interessegrupper:
:: Der behandles epilepsipatienter med magistrelt
fremstillet CBD-olie på flere hospitaler landet rundt,
og der arbejdes samtidig med forskning/opgørelser af
resultaterne løbende.

I det her tilfælde efterlades nogle svært belastede
patienter, pårørende og fagfolk i lidt af et ingenmandsland.
:: I USA er man godt på vej med godkendelse af et me-

:: Lægemiddelstyrelsen behandler i den forbindelse
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Epilepsiforeningen afholdt i efteråret 2017 tre velbesøgte informationsmøder om medicinsk
cannabis til epilepsibehandling. Her er det fra mødet i København.

dicinsk cannabis præparat (CBD-olie) lavet specielt til
epilepsipatienter. Det har dermed været igennem den
umådeligt strenge sikkerhedsprotokol, som kræves
for en godkendelse.

De kommende år vil ganske givet rumme nye debatter
efterhånden som vi bliver klogere på forsøgsordningen, og området kræver yderligere forskning – her
står foreningen klar med støtte, hvis der kommer et
relevant og gennemarbejdet projekt.

:: Dansk Epilepsi Selskab – epilepsilægernes faglige
sammenslutning i Danmark – dedikerede det meste af
selskabets forårsmøde til at drøfte medicinsk cannabis
på epilepsiområdet grundigt igennem.

Epilepsiforeningen har i perioden afviklet informationsmøder om emnet og formidlet viden om mulighederne via medlemsbladet og hjemmesiden.
Vidensformidlingen vil fortsætte i årene fremover. Det
er der helt åbenlyst behov for og efterspørgsel på.

Så der er sket meget på relativt kort tid også på epilepsiområdet ift. medicinsk cannabis.
Men der er også nogle skyggesider omkring cannabis
til medicinsk behandling, som både patienter og pårørende finder vanskelige at håndtere.

Ny servicelov blev en kamp
Der er pres på kommunernes budgetter, og det mærkes tydeligt på velfærdsområderne rundt om i landets
kommuner. Og vores medlemmer mærker det eksempelvis ved, at der er pres på udmåling af støtte ved
tabt arbejdsfortjeneste, bevilling af førtidspension,
visitering til fleksjob og forringelser ved ordningerne
for borgerstyret personlig assistance (BPA).

Det kan være vanskeligt at navigere i et landskab, der
består af enkelthistorier, nye pressionsgrupper, nye
foreninger, illegalt importerede produkter af uvis herkomst og med uvist indhold, film med tilsyneladende
mirakuløs effekt på medier som YouTube, betydelige
udgifter til produkterne, ukendte bivirkninger og
kendte eller ukendte interaktioner med andre epilepsipræparater.
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På vores foranledning har Socialministeriet gennemført en undersøgelse af kommunernes aktuelle behov
for hjælp til overvågning efter § 95. Resultatet viser,
at behovet er lige så stort som før dommen i 2015.

Det så vi eksempelvis, da en ny servicelov skulle vedtages. Serviceloven sætter generelt rammerne for væsentlige dele af den hjælp og støtte, man kan modtage som person med udviklingshandicap eller i familier,
hvor børnene har epilepsi.

Herefter forhandlede Socialministeriet og Kommunernes Landsforening om økonomien ved at gennemføre
en ordning, hvor det er muligt at få bevilget overvågning efter servicelovens § 95. Uden held.

Der var mørke skyer omkring arbejdet, men det lykkedes for handicaporganisationerne at få de fleste tidsler i lovforslaget ryddet af vejen, og endda indført
nogle forbedringer i den nye servicelov, der trådte i
kraft den første januar 2018.

Ministeren på området, Mai Mercado, har meddelt, at
en løsning bliver for dyr. Og at hun ikke ser sig i stand
til at anvise, hvor pengene skal komme fra.

Men der er næppe tvivl om, at de kommende år også
vil indeholde udfordringer på servicelovens område.

Situationen er i skrivende stund, at et flertal af politikere på Christiansborg indtil videre ikke er indstillet på
at ændre serviceloven, så der kan bevilges hjælp til
overvågning også efter § 95.

Hjælp til overvågning under BPA-ordning
En vigtig problemstilling blev dog ikke løst ved den
nye servicelov. Nemlig konsekvensen af, at en landsretsdom fra maj 2015 afgjorde, at det ikke er lovligt at
bevilge hjælp til overvågning efter servicelovens §95.

Sammen med andre handicaporganisationer søger
Epilepsiforeningen nu at øge presset på at få løst problematikken. Der er brug for, at ministerier og politikkerne udfolder vilje til løsninger i stedet for at slås om
regningen.

Formålet med BPA er at skabe ordninger tilpasset borgernes ønsker og behov, så personer med omfattende
handicap kan fastholde eller etablere et selvstændigt
liv i eget hjem.
Dommen rammer et fåtal af borgere, som grundet
deres alvorlige sygdom som for eksempel epilepsi potentielt er truet på livet uden overvågning. De står nu
uden den nødvendige hjælp, hvilket foreningen finder
dybt kritisabelt.
Kommunerne har brug for et værktøj, som sikrer mulighed for bevilling af hjælp til overvågning i eget hjem
under en BPA-ordning efter § 95.
Epilepsiforeningen har aktuelt kendskab til et mindre
antal konkrete sager, hvor mennesker med epilepsi,
der har behov for overvågning, og bor i eget hjem,
ikke længere kan få hjælpen.
Til et værdigt og selvstændigt liv i vores velfærdssamfund hører efter Epilepsiforeningens opfattelse
muligheden for hjælp til overvågning i eget hjem, og
dermed ret til selv at bestemme, hvor man vil bo.
Den holdning har vi fremført i et foretræde for Folketingets Socialudvalg i samarbejde med Dansk Handicap Forbund, og vi har kommunikeret med socialministeren om problemet. Det samme har flere medlemmer, og problematikken har været rejst i Folketingssalen ved behandlingen af den nye servicelov.
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”Borgerne kan ikke være sikre på at få den hjælp, de har
behov for og krav på. Kommunerne må rette op deres
sagsbehandling, og borgerne skal kende
klagemuligheden."
Lone Nørager Kristensen, Epilepsiforeningens landsformand, i en kommentar til tal fra Ankestyrelsen i 2018 ,som viste omfattende problemer med kommunernes afgørelser på social- og
beskæftigelsesområdet. Andelen af sager, der bliver omgjort af Ankestyrelsen var samlet set
på 38 procent i 2017, men på mange områder var fejlprocenten over 50 %. Foto: Lybker Foto.

FORSKNINGSSTØTTE
Epilepsiforeningen blev i 2007 betænkt med en arv
fra Inge Berthelsen, hvoraf fondsbestyrelsen kan
bruge afkastet til forskning og støtte på epilepsiområdet.

5.529.774 kr.

Den gavmilde donation har betyder at foreningen
siden har uddelt 5.529.774 kr. til forskning på et område, som traditionelt set ikke står forrest når der
uddeles forskningsmidler.

Så mange penge har Epilepsiforeningens forskningsfond givet til epilepsirelateret forskning

Det er afgørende, at der også i de kommende år tilføres forskningsmidler til området, da det stadigvæk
er op mod 1/3 af alle med epilepsi, der ikke kan opnå
anfaldsfrihed, og som derfor lever med betydelige
følger af epilepsien.
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DET INTERNE …..
Foreningens frivillige
Bestyrelsesmedlemmerne i foreningens 11 kredse
har i perioden primært arbejdet med sociale aktiviteter, netværksdannelser samt oplysningsaktiviteter.
Det har de gjort hamrende godt og engageret, og det
fortjener de et kæmpe skulderklap for...!

7,4 mio. kr.

Perioden har i det hele taget været præget af et konstruktivt og positivt engagement blandt foreningens
frivillige. Man går ind i arbejdet som frivillig med vidt
forskellig baggrund, ressourcer og motivation – og
med epilepsi kan man sjældent forudse, hvornår
man har overskud – eller det modsatte. Men vi samles alle om opgaven med at gøre livet med epilepsi
nemmere for, de som trænger.

Så stor var Epilepsiforeningens nettoomsætning i 2017

Der har faktisk været rigeligt at rive i derude; eksempelvis: besøg i vandlande, zoo-ture, lejre, informationsaftener om en række meget forskellige emner
landet rundt, deltagelse i sundhedsdage, deltagelse i
motionsløb, hvor epilepsitrøjerne stod skarpt i billedet, netværkscafé, wellnessweekend for voksne, fejring af årets epilepsidag – hvor der eksempelvis blev
sponseret en række gaver til botilbud forskellige steder i landet, deling af viden via sociale medier, sponsering af trøjer til lokale fodboldhold, samt deltagelse i ungdomsparlamentet på Folkemødet på Bornholm.

I efteråret 2016 sponserede Epilepsiforeningen Fyn
fodboldtrøjer i foreningens farve og med foreningens
navn til to dygtige ungdomshold fra Svendborg. To
drenge på holdene kendte børn med epilepsi, så der
var fuld opbakning bag muligheden for at skabe mere
synlighed omkring epilepsi og Epilepsiforeningen.

Så der bobler engagement blandt foreningens frivillige. Herligt….!
Foreningen gennemførte i perioden et survey blandt
foreningens medlemmer omkring deres oplevelse af
kredsarbejdet. Resultaterne viste, at de som faktisk
har deltaget i et kredsarrangement typisk har været
meget tilfredse. Samtidig udtrykte en del, at de gerne ville melde sig under fanerne som frivillige til forskellige opgaver. Disse resultater skal der følges op
på i tiden fremover.

5.540

Et andet element er, at der er et ønske fra foreningens side om at opprioritere kontakten til de lokale
frivillige i Epilepsiforeningen, som er engagerede
lokalt eller regionalt i arbejdet i Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter. Her vil vi i den
kommende periode sikre en bedre kontakt og støtte
fra Epilepsiforeningen.

Så mange medlemmer havde Epilepsiforeningen per
1. januar 2018.

Til fælles gavn og glæde for alle.
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Fortsat medlemsfremgang
Det er en prioritet for Epilepsiforeningen at fokusere
på medlemsfremgang. Vi er en forening med ambitioner, og hvis de skal indfries, skal vi være større og
have en mere solid økonomi. Medlemskontingentet
er en af de betydende hovedkilder til en sammenhængende økonomi. Flere medlemmer er ganske
enkelt forudsætningen for, at vi på sigt kan udvide
aktiviteterne endnu mere.
Det er på den baggrund glædeligt, at vi perioden har
fastholdt medlemsfremgangen, og foreningen havde
ved udgangen af perioden over 5.500 medlemmer.

Nyt medlemssystem
I perioden er der truffet en anden vital beslutning,
som vil få stor betydning de kommende år: Foreningen skal have nyt medlems- og økonomisystem.
Her har vi valgt firmaet ”Groupcare” som samarbejdspartner, og vi ser spændt frem mod de muligheder systemet giver både medlemmerne og foreningen i årene, som kommer.
Medlemssystemet er det absolutte hjerte i enhver
forening, og selvom det måske lyder lidt kedeligt, er
det en forudsætning for en sund drift, at man har et
system, som lever op til de behov, der stilles til foreningsdrift anno 2018. Vi glæder os til at få implementeret systemet i efteråret 2018, og er sikre på, at
mange vil se det som en markant forbedring med
langt flere selvbetjeningsløsninger for både medlemmer og frivillige i foreningen, end der har været muligt hidtil.

Økonomi
Epilepsiforeningen markerede i 2018 International
Epilepsidag med top patientkoncerter. Foreningen
havde hyret Mek Pek til at afholde to koncerter på
dagen på henholdsvis Odense Universitetshospital
(H.C. Andersen Børnehospital) og Epilepsihospitalet
Filadelfias børneafdeling.

Hovedbestyrelsen har fastholdt de hidtidige prioriteringer, og det er lykkes med foreningens nuværende
økonomiske ramme. Begge årsresultater i perioden
har været markant bedre end budgetteret, og foreningen kommer således fornuftigt ud af indeværende periode.
Vi er dog fortsat en lille og økonomisk sårbar forening, som er dybt afhængige af bidrag udefra; medlemskontingent, udlodningsmidler, arv, gaver og generel fundraising. Og det vil vi også være i årene
fremover.
Det skal i den forbindelse fremhæves, at hovedbestyrelsen har truffet en principbeslutning om størrelsen af foreningens egenkapital. Essensen er, at foreningen principielt ikke ønsker ”at samle til huse”,
men i stedet bruge evt. opsparede midlerne på med19

Epilepsiforeningen er med til at sætte ”Hjernen i Fokus” i Hjerneugen. I 2017 blev det bl.a. markeret med et besøg af Epilepsiforeningens protektor H.K.H. Prinsesse Marie på Rigshospitalets
Epilepsiklinik, hvor hun bl.a. talte med en kirurgipatient. Foto: Henrik Hildebrandt.

Marie Hazras bridrag til fotoudstillingen ”Min krøllede hjerne”, som blev lavet i forbindelse
med Hjerneugen 2018. Ringene hun viser er af hendes epilepsi. ”Formen på ringene er taget
efter en MR scanning af min egen hjerne,” fortalte hun om billedet: ”Hullerne repræsenterer
de gyldne minder mistet efter mine mange grand mal anfald. Min krøllede hjerne efter 16 år
med epilepsi.” Foto: Marie Hazra
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lemsrettede aktiviteter, dog med en buffer så vi altid
kan svare enhver sit.

afslutning i perioden: Dagcentret Karetmagerporten
indstillede driften.

På fodboldssprog kan man sige, at foreningen har
igangsat en ”kontrolleret offensiv” på det økonomiske område.

Dagcenteret blev oprindeligt startet i 1968 på initiativ fra Epilepsiforeningen; oprindeligt som et dagtilbud til mennesker med epilepsi. Dengang hed det
Lyset - inspireret af lyset i Epilepsiforeningens logo.
I begyndelsen lå centret i Skovlunde, men efter otte
år flyttede det til Hvidovre. Og med Bistandsloven i
1976, hvor kommunerne blev forpligtet til at sikre
fritidstilbud til borgere med handicap, fik stedet en
driftsoverenskomst med Hvidovre kommune.

Organisationen
Epilepsiforeningen er medlem af paraplyorganisationerne Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer. Det er gennem de to organisationer, at foreningen både kan gøre vores indflydelse gældende
samtidig med, at der kan hentes værdifuld sparring
via paraplyorganisationerne.

Behandlingen af epilepsi blev gennem årene bedre
og bedre, og samtidig blev der henvist færre og færre borgere med epilepsi til centeret. I 90’erne åbnede man derfor op for flere og flere brugere med senhjerneskade.

Foreningen er samtidig medlem af ISOBRO, da vi også her kan hente værdifuld viden og sparring om væsentlig emner; her skal særligt fremhæves foreningens arbejde med GDPR i perioden. Her har ISOBRO
været en uvurderlig samarbejdspartner.
Men i dagligdagen er vort arbejde i det hele taget
præget mere og mere af samarbejde med en række
andre organisationer, sammenslutninger og myndigheder.

I de sidste ti år af centrets historie, var udviklingen
mærket af dels nedskæringerne i kommunerne, der
gjorde, at kommunerne foretrak at henvise sine borgere til kommunens egne tilbud, dels forskellige reformer af ledigheds- og beskæftigelsespolitikken, der
betød, at folk, der er i ressourceforløb blev vurderet
til at have en vis arbejdsevne, ikke blev visiteret til
dagcentret.

Aktuelt har foreningen et fælles synligheds- og fundraisingsamarbejde med Hjernesagen og Parkinsonforeningen under overskriften ”Husk hjernen”, hvor
vi har fået mulighed for at sælge nogle huskeringe
via ”Normal” butikkerne.

Og til sidst havde Dagcentret for få borgere til at
kunne opretholde driften. Dagcenteret lukkede officielt den 31. december 2017, men først efter at bestyrelsen og de ansatte havde sikret et fornuftig alternativ for de tilbageværende dagcenterbrugere
andre steder.

Internationalt samarbejde

Mange års historie blev på den måde afrundet værdigt.

Epilepsiforeningen er medlem af International Bureau for Epilepsy (IBE), som er den internationale
paraplyorganisation for epilepsiforeninger verden
over. Det er eksempelvis via denne kanal, at den relativt nye fejring af årets internationale epilepsidag
kom til verden, og hvor der deles viden om aktiviteter verden rundt.

At gøre en forskel ude i verden….
Epilepsiforeningen har siden 1997 været involveret i
et ulandsprojekt i Uganda, hvor foreningen støtter
Ugandas epilepsiforening. Foreningen hedder Epilepsy Support Association Uganda (ESAU), og har til
formål at sprede kendskab til epilepsi, at fremme
rettighederne for mennesker med epilepsi og gøre
den ugandiske behandling af epilepsi bedre.

Epilepsiforeningens primære internationale samarbejde sker dog primært gennem udveksling af gode
ideer og projekter på epilepsiområdet med vores
nordiske søsterorganisationer fra Norge, Sverige,
Finland, Færøerne og Island. Epilepsiforeningen var
således vært for det seneste møde i det nordiske
samarbejde, der blev afviklet i 2016, ligesom der i
perioden har været afholdt bilaterale møder mellem
direktørerne fra Norge og Danmark.

Og at der er både god brug for arbejdet og at det har
båret frugt er der ingen tvivl om.
På de små 20 år, ESAU har eksisteret, har den udviklet sig til en landsdækkende forening med 20 lokalforeninger, der reelt dækker hele landet. ESAU spreder kendskab til epilepsi ved hjælp af plakater, brochurer, radio spots, teater, oplysningsmøder og informatører, der har fået en cykel stillet til rådighed,
så de kan komme ud og tale med mennesker, der
bliver ramt af epilepsi.

Afslutningen på en æra….
Et stykke af Epilepsiforeningens historie fandt sin
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En evaluering af informationsarbejdet viser at indsatserne har båret frugt. I evalueringsrapporten fortæller
ESAUs medlemmer, at det største, der er sket er, at
man nu kan stå frem og fortælle, at man har epilepsi.
Det kunne man ikke før uden at blive ramt af fordomme.

”Når et sundhedscenter ude på
landet skal indkøbe medicin, så
er epilepsimedicin en af de ting,
der står på listen over medicin,
som de skal købe”.

Vi skal huske på, at vi her taler om et land, hvor man i
første omgang typisk besøger en heksedoktor, hvis
man får et anfald. Og at man i øvrigt har begrænset
adgang til medicin.
Men også det sidste er blevet bedre: På grund af de
gode erfaringer med medicinsk behandling og det politiske pres fra ESAU, er epilepsimedicin blevet en del
af lokalområdernes almene sundhedstilbud:

Kirsten Nielsen, konsulent for projektet i Uganda

Så indsatserne bærer frugt og betyder uendeligt meget for mennesker, som ellers ville være uden håb om
et tilnærmelsesvis godt liv med epilepsien.

Siden 1997 har Epilepsiforeningen været aktiv i et ulandsprojekt i det afrikanske land Uganda,
der har sikret epilepsipatienter adgang til medicin og fået en ugandisk epilepsiforening, ESAU,
op at stå. Foto: Epilepsy Awareness Uganda
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LANDSFORENINGENS SAMMENSÆTNING
I PERIODEN 2016-2018
Protektor

Forretningsudvalget bestod i 2016-2018 af:

H.K.H. Prinsesse Marie

Landsformand Lone Nørager Kristensen
Næstformand Berit Andersen
Peter Balle (udtrådt 2018)
Lene Sahlholdt
Peter Vomb

Hovedbestyrelsen bestod i 2016-2018 af:
Landsformand: Lone Nørager Kristensen
Næstformand: Berit Andersen
Kreds København: Jesper Rosenvinge Austad 2016,
Maria Højme Schiøler 2017, Andreas Pilkær Rasmussen 2018
Kreds Vestsjælland: Tommy Jørgensen
Kreds Midtsjælland: Betina Wilcken
Kreds Midtvestsjælland: Tommy Jørgensen
Kreds Nordjylland: Bente Djørup 2016, Casper Kløj
Andersen 2017
Kreds Midtvestjylland: Dinah Lind Stephensen
Kreds Sydvestjylland: Marianne Møller Petersen
2016, Lars Frich 2017
Kreds Nordsjælland: Peter Balle 2017, Torsten Sundgaard 2018
Kreds Bornholm: Peter Vomb
Kreds Østjylland: Lars Hvid 2017, Rikke Malene Rogers 2018
Kreds Fyn: Julie Gad Isager
Kreds Sydsjælland: Erik Nymark Hansen
Kreds Sydjylland: Allan Ib Kristensen
Ungdomsrepræsentant: Frida Neddergaard
Udpeget af hovedbestyrelsen: Lene Sahlholdt

Epilepsiforeningens lokalarbejde
Epilepsiforeningen kunne ved udgangen af perioden
mønstre bestyrelser i alle 11 kredse.

Ansatte på landskontoret i 2016-2018:
Per Olesen, direktør
Janni Bagge, bogholder, fuld tid
Ann Britt Jensen, kontormedarbejder, 20
timer
Per Vad, kommunikationskonsulent og
webredaktør, fuld tid
Yvonne Sommerlund, sekretær, 20 timer
Lotte Hillebrandt, faglig konsulent og sygeplejerske, fuld tid
Helle Obel, socialrådgiver, fuld tid
Finn Obbekær, politisk konsulent, fuld tid,
ansat 1/8-16
Thomas Holberg, politisk konsulent, fuld tid,
ansat 1. marts 2015, fratrådt 31/5-16
Margit Broholm Madsen, kontorassistent,
fuld tid, ansat pr. 1. marts 2016

Note: Kreds Midtsjælland og Kreds Sydjylland havde i
dele af perioden ingen repræsentanter i hovedbestyrelsen, og kredsene var derfor midlertidigt indlejret i
henholdsvis Kreds Vestsjælland og Kreds Sydvestjylland. Kreds Midtsjælland og Kreds Vestsjælland fusionerede ultimo 2018.

Åbningstider
Telefontiden er mandag-onsdag kl. 9-14, torsdag kl.
9-12 og 14-18 samt fredag kl. 9-12. Rådgiverne
træffes tirsdag og torsdag i telefontiden.
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HAR DU HUSKET HJERNEN?
Køb huskeringe i ”Normal” butikkerne og støt
Epilepsiforeningen, Parkinsonforeningen og Hjernesagen
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