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Mange mennesker med epilepsi får ikke den behandling, som de har behov for. Det dokumenters af 

Sundhedsstyrelsen i rapporten ”Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi” fra oktober 2018. 

Regeringen og Dansk Folkeparti har i april 2019 afsat 32 mio. kr. over fire år til et løft af epilepsiindsatsen 

på en række områder. Imidlertid er der ikke afsat midler til løsning af mange andre af de udfordringer, som 

Sundhedsstyrelsen peger på i eftersynet.  

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og formanden for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt udtalte 

ved fremlæggelsen af aftalen, at de vil arbejde for en helhedsplan på epilepsiområdet, hvis de vinder 

valget. 

Er der efter din opfattelse behov for en helhedsplan på epilepsiområdet, og hvad er næste skridt?  

Kirsten Normann Andersen, SF: 

”Ja – der er brug for en helhedsplan – både i forhold til udredning og behandling – men også i forhold til en 

hverdag med Epilepsi. ” 

Konkrete spørgsmål til epilepsiindsatsen med henvisning til Sundhedsstyrelsens eftersynsrapport:    

Kirsten Normann Andersen, SF: 

”Jeg deler regeringens ønske om at arbejde mere målrettet med forskning / evidens, udredning og 

behandling m.v. Jeg tror imidlertid at det er vigtigt, at indsatsen også målretter sig praksis og hverdagen for 

patienter med Epilepsi – herunder overvågning, overgangen fra barn til voksenbestemmelser, som betyder, 

at familier er udfordrede af ændrede regelsæt, når den unge fylder 18 år. Jeg har i den forbindelse 

appelleret til en efterværnsordning, som kan give mulighed for at videreføre de vilkår for overvågning, som 

gælder for børn – indtil den unge selv er klar til at overtage ansvaret for et liv på egne betingelser. Mange 

unge er ikke klar til at flytte hjemmefra på deres 18 års fødselsdag, og mange har brug for lidt mere tid til at 

blive klar til at flytte hjemmefra. Unge med handicap skal gives de samme muligheder for en gradvis 

overgang til voksenlivet.”  

Udredningsretten overholdes ikke. Hvad vil du gøre for at rette op på overholdelse af udredningsretten 

og få flere neurologer?  

Kirsten Normann Andersen, SF: 

”Vi kommer ikke uden om, at vi skal uddanne flere speciallæger. Men jeg tror også, at vi skal overveje at 

samle de neurologiske kompetencer i teams i regionerne. Viden overleveres ikke tilstrækkeligt fra indsats til 

indsats. Der mangler sammenhæng og koordinering. Hvad vil du gøre for at rette op på det?”  

Kirsten Normann Andersen, SF: 

”Problemet med overlevering af viden er et gennemgående tema på en række specialområder. Jeg tror der 

er brug for en mere tydelig ansvarsfordeling mellem regioner og kommuner, hvor regionerne har det fulde 

ansvar – ikke kun for udredning og behandling – men også hverdagsplaner, som kommunerne så skal 



arbejde med – og sådan at andre enheder har reference til specialisterne i regionernes neurologiske 

speciale.”  

Der er betydelig regional variation i adgangen til specialister på epilepsiområdet. Hvad vil du gøre for at 

rette op på den geografiske ulighed?   

Kirsten Normann Andersen, SF: 

”Uddannelse af speciallæger er et indsatsområde. Men jeg tror det skal kombineres med muligheden for 

ansættelse i specialafdelinger og muligheder for mere forskning.  

Derudover tror jeg også, at vi skal prioritere specialkompetencer over geografi – fordi det giver de bedste 

muligheder for den bedste behandling.”  

Hvordan får vi bundet indsatser på sundhedsområdet sammen med indsatser på de social-, uddannelses-, 

og beskæftigelsesområdet?  

Kirsten Normann Andersen, SF: 

”Det er et spørgsmål, som går igen på en række områder – og også et spørgsmål, som jeg har brugt en del 

tid på i den forløbne folketingsperiode. For det er desværre soleklart, at der mangler sammenhænge 

mellem sektorer. Jeg vil altid prioritere sundhed først. Og jeg har en ambition om, at de sundhedsfaglige 

indsatser altid skal vægtes mest – ligesom de sundhedsfaglige anbefalinger skal ligge til grund for 

beslutninger i andre sektorer. Desværre har mange borgere en oplevelse af, at det ofte forholder sig 

modsat.  Når det er sagt – så er det vigtigt for mig, at borgere med handicap gives de samme gode 

muligheder for uddannelse og beskæftigelse som borgere uden handicap. Det forudsætter imidlertid, at vi 

meget konkret arbejder med individuelle indsatser og med den nødvendige hjælp og de nødvendige 

hjælpemidler, som måtte være en forudsætning for at nå i mål.”  

Svar fra Flemming Møller Mortensen, S:  

”En tilstrækkelig hjælp til mennesker med epilepsi er på mange måder en god indikator for, om vores 

velfærdssamfund som helhed er stærkt nok. For indsatsen for mennesker med epilepsi er ofte tværgående. 

Både inden for sundhedsvæsnet mellem egen læge, kommunen og sygehuset. Men også på tværs af 

forskellige forvaltninger og områder som eksempelvis sundhedsområdet, uddannelsesområdet og 

socialområdet. Derfor vil mennesker med epilepsi også være nogle af de første til at mærke, hvis et eller 

flere hjul på det, man kan kalde ’velfærdssamfundets vogn’, ikke kører godt nok. 

Det er grunden til, at vi i Socialdemokratiet vil sørge for, at budgetterne følger med i vores 

velfærdssamfund, når vi i de kommende år bliver flere børn og flere ældre. Det står i modsætning til de 

borgerlige, der siden 2015 har brugt flere penge på skattelettelser end på at løfte vores sundhedsvæsen og 

samlet set har underfinansieret velfærden. Vi vil en anden vej, hvor vi som samfund sætter velfærden først. 

 For hvis vi ikke gør det, så risikerer hele fundamentet at skride for, at vores dygtige personale kan levere 

den hjælp til mennesker med epilepsi, som de fortjener. Ikke nok med at hele udrednings- og 

behandlingsindsatsen for mennesker med epilepsi fortsat er præget af, at der mangler kapacitet, bl.a. i 

form af mangel på speciallæger i neurologi. Men generelt set får vi aldrig bugt med de problemer, man 

også ser i form af geografisk ulighed og manglende sammenhæng mellem indsatser på epilepsiområdet, 

hvis hvert år skal starte med, at der bliver skåret ned rundt omkring i vores velfærdssamfund.” 


