E PIL E P SIF OR E NINGE N

Årgang 52 | Nr. 4 | 2018

ALT DET
DER SKER,
mens du sover

SØVNPROBLEMER
er værd at tage alvorligt

EPILEPSI ER
et forsømt sygdomsområde

Tema

SØVN

LEDER

LØSNINGSFORSLAG
LIGGER KLAR PÅ
POLITIKERNES BORD
"Det vi kunne tænke os, er en epilepsipakke til hver
ny familie. Hvor man bliver guidet igennem, hvad der
er af muligheder, og hvordan de ser vores behov."
Sådan sagde forældrene til en dreng
med svær epilepsi om behov for hjælp
og støtte, da vi afholdt en velbesøgt
høring på Christiansborg. Måske disse
hårdt trængte forældre og andre med
epilepsi og deres pårørende er nærmere
på ovenstående end længe? Der blæser
nemlig nye vinde på epilepsiområdet,
som kan trække udviklingen i den rigtige retning- hvis vi bare skubber på!
Epilepsiforeningen befinder sig i en
unik position i disse år. Vi støtter forskning med millionbeløb blandt andet
for at belyse behandlings- og levevilkår med epilepsi. Og vi har et tæt og
godt samarbejde med Dansk Epilepsi
Selskab og Epilepsihospitalet Filadelfia, for vi tror, at en fælles indsats løfter
bedre, end hver for sig.

Lad det være sagt med det samme: Vi
er rigtig godt tilfredse med eftersynsrapporten, for den er et godt værktøj til
at komme videre, og til at pege på en
række løsninger, som skal være med til
at give epilepsiområdet et markant løft.
Jeg må sige det på den her måde: Der er
nok at tage fat på!
Vi skal nu holde vores myndigheder op
på at skabe de nødvendige forbedringer.
Og allerførst vores politikere på, at de
sætter midler af til det nødvendige løft
af epilepsiområdet. Vi ved godt, at det
her bliver en flerårig indsats.
Men lad os komme i arbejdstøjet – nu!
Det fortjener alle mennesker med epilepsi og deres berørte familier.

Politikerne lytter og vedtog sidst i 2017,
at Sundhedsstyrelsen, for første gang
nogensinde, skulle gennemføre et eftersyn af indsatsen til mennesker med
epilepsi.
Nu er eftersynet afsluttet med en rapport fra landets øverste sundhedsmyndighed, som ligger på politikernes bord,
med dokumentation af både udfordringer og mulige løsningsforslag.
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TEMA:
SØVN

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

GULVTÆPPET
AFSLØRER,

OM HENRIETTE HAR HAFT ANFALD
HENRIETTE HAR VÆRET GENNEM TO OPERATIONER, MEN HUN HAR STADIG ANFALD,
OG DE KOMMER SOM REGEL OM NATTEN, HVOR DE KAN VÆRE SVÆRE AT OPDAGE.
Ribe er en by med røde og gule bindingsværkshuse, der små og skæve
løber lidt ujævnt ned gennem smalle
gader. Bag en af de skæve døre i den
ældgamle by bor Henriette La Cour.
Fra hendes køkken går en stejl og smal
trætrappe op til førstesal, hvor hendes
soveværelse ligger.
Hun har oplevet at gå i søvne, så hendes
far har foreslået, at hun sikrer nedgangen til trappen på en eller anden måde,
men foreløbig har Henriette valgt at

Hvis hun vågner om morgenen
derhjemme, og løberen er krøllet
sammen eller skubbet væk, ved
hun, at hun har haft et epilepsi
anfald og har været faldet ud
af sengen.

lade den være åben. Under enkeltmandssengens dyne med storblomstret
betræk ligger et tøjdyr:
”Den hedder Mogens Mayo,” smiler
hun og tager den op. Henriette har epilepsi, og bamsen fik hun af sin mor for
femten år siden, da hun skulle opereres
for epilepsien første gang, og den er opkaldt efter epilepsilægen, der henviste
hende til kirurgisk behandling, Mogens
Dam, og The Mayo Clinic.
Foran sengen ligger en stribet løber:
”Der kan du se, der skal ikke ret meget
til, så bliver den skubbet lidt,” siger hun
og skubber lidt til tæppet med en fod,
så det rykker sig og krøller lidt sammen:
”Så kan man se, om man har lavet unoder om natten.”

RUNDT PÅ GULVET
Henriette fik sin første operation i 2003.
Efter operationen gik det godt i et par
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år, men i 2007, hvor både Henriettes mor
og farmor gik bort, begyndte hun igen
at få anfald. Så i 2011 fik hun igen en
operation. Men på trods af de to indgreb
har hun stadig anfald, og det er hovedsageligt om natten.
”I juni var jeg til noget med Epilepsiforeningen, hvor jeg delte værelse med en
anden pige fra foreningen, som næste
morgen fortalte, at jeg havde haft et
anfald. Og det kunne jeg ikke selv
huske. Dér var jeg faldet ud af sengen og
hun var gået om til mig og kunne ikke
komme i kontakt med mig. Jeg kravlede
så tilbage i senge, men jeg kunne ikke
huske noget af det næste dag.”
Hvis hun vågner om morgenen derhjemme, og løberen er krøllet sammen
eller skubbet væk, ved hun, at hun har
haft et epilepsianfald og har været faldet ud af sengen.

SØVN

Jeg har nok et eller
andet sted lært at leve
med det og tro på tingene,
men i dag har jeg måske
fået for meget tro på, at
man kan, hvad man vil."
Der er også nogle gange, hun kan se
på sin krop, at der har været anfald:
”Jeg kan bide mig og slå mig, og så
er jeg sådan en, der utrolig let får blå
mærker.” Og andre gange kan hun
mærke det på sit humør: ”Jeg kan
føle mig lidt mere rundt på gulvet om
morgenen og ikke helt frisk”.
Men der er sikkert også anfald, som
hun aldrig opdager. Og der er andre
gange, hvor det kan være svært at

vurdere, om noget er et epilepsia nfald
eller noget andet: ”Jeg sover også
meget uroligt, så jeg er nogle gange
i tvivl, om det er anfald. Der, hvor jeg
boede før, satte min far videokamera
op i mit soveværelse, og jeg sendte
filmen til min læge. Lægen sagde, at
det var anfald og søvnforstyrrelser.”

SAMFUNDET KØRER FOR HURTIGT
Henriette har haft epilepsi siden hun
var seks år, måske længere, så det har
altid været en del af hendes liv:
”Jeg har nok et eller andet sted lært at
leve med det og tro på tingene, men i
dag har jeg måske fået for meget tro på,
at man kan, hvad man vil.”
Det er i hvert fald, hvad den psykolog
hun af og til går til i forbindelse med et
ressourceforløb, har konkluderet: ”I det
sidste, jeg har fået fra hende, der står, at
jeg har for store ideer om, hvad jeg kan

og vil. Og det har hun nok ret i”, siger
Henriette, der bebrejder samfundsudviklingen, at det er svært at klare sig på
arbejdsmarkedet med epilepsi:
”Jeg synes, at vores samfund i dag
generelt kører hurtigere og hurtigere
og for hurtigt i forhold til, hvis man har
epilepsi. Epilepsi kan ikke tåle, at man
stresser, og det gør alt i dag generelt.”

FOLK I RIBE ER SØDERE END I AARHUS
Hun var i gang med at læse til arkæolog på Aarhus Universitet, da hun blev
opereret. Da hun kom tilbage fra den og
ville genoptage studierne, kunne hun
ikke få kommunens støtte til det.
Hun var da flyttet fra universitetsbyen
Aarhus tilbage til sin hjemby Ribe, fordi
folk er mere forstående og empatiske her:
”Jeg var flyttet fra Aarhus til Ribe, fordi
i Aarhus var jeg begyndt at lukke mig
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SØVN

Jeg går altid en tur ud
til den anden ende af byen
og tilbage igen, for jeg skal
sørge for at få rørt mig
hver dag. Jeg danser hver
onsdag aften i Esbjerg
og hver torsdag i Ribe."

selv inde i min lejlighed. For i Aarhus,
hvis jeg fik anfald på gaden, så stak folk
af, og folk opførte sig underligt. Hvor i
mod i Ribe, der er folk rigtig søde og
hjælpsomme.”
”Hvis en får et anfald på gaden, så går
folk hen og hjælper. Det er en by, hvor
man hjælper hinanden. Jeg blev en gang
samlet op af en, der sad i sin stue og kiggede ud ad vinduet og kunne se, at der
stod to ældre mennesker og prøvede at
hjælpe mig, men ikke rigtig vidste, hvad
de skulle gøre ved mig. Så kom hun ud
og tog mig med i sin bil og spurgte:
’Skal jeg køre dig hjem til din moster
eller faster?’”

DANSER ROCK’N’ROLL
Det er folk på gaden i den gamle vi
kingeby, der er søde og forstående.
Sagsbehandleren i Esbjerg kommune,
som Ribe hører under, er ikke altid så
forstående. Det er i hvert fald Henriettes
oplevelse:
”Det kræver lige så meget energi, at
kæmpe med kommunen, som det kræver at arbejde på fuld tid.”
I stedet for at støtte Henriettes ønske
om at genoptage arkæologstudierne,
foreslog kommunen, at hun tog en
uddannelse som sosu-assistent eller
pædagogmedhjælper. Hun kom også
i praktik som social- og sundhedsas-
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sitent, men kunne ikke holde til det. I
dag er hun i et ressourceforløb, der har
kurs mod en førtidspension.
Hun er på kontanthjælp, men klarer
sig økonomisk, fordi tiden med SOSUstudiet og elevlønnen har lært hende at
leve på en lille fod: ”Havregryn og kål
kan man leve af for 150 kr. i en måned.”
Efter en sommerferietur i sommerhus,
hvor hendes far overværede hendes
natlige anfald, blev hun indlagt på Epilepsihospitalet for at få lagt sin medicin
om. Over en lang periode er hun blevet
trappet ud af Lamictal og op i Vimpat.
Det har dog ikke ændret noget på, at

hun stadig får anfald af og til, og medicinen gør hende også fortsat træt:
”Jeg har stor mangel på energi”, siger
hun og fortæller, at hun må sove flere
gange i løbet af dagen.
Den manglende energi forhindrer hende dog ikke i at leve et aktivt og socialt
liv, hvor hun blandt andet sørger for at
komme ud og røre sig hver dag:
”Jeg går altid en tur ud til den anden
ende af byen og tilbage igen, for jeg
skal sørge for at få rørt mig hver dag.
Jeg danser hver onsdag aften i Esbjerg
og hver torsdag i Ribe.”

Epilepsi-alarm som armbånd
Epi-Care® free er en klinisk testet armbåndsalarm, som registrerer tonisk/kloniske anfald
nat og dag.

free

Et hjælpemiddel der giver tryghed for, at
alvorlige anfald ikke overses.

Tlf. 58 500 565 • danishcare.dk

GRATIS ADVOKATRÅDGIVNING OM ARV OG SKIFTE
Advokat Ellen Marie Kaae 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. Hvis hun skal hjælpe med at oprette et testamente, vil denne ydelse
være forbundet med egenbetaling.
Hun har telefontid for medlemmer af Epilepsiforeningen hver onsdag kl. 15.30 – 17.00 på
telefonnummer 2965 1771. Derudover kan Ellen Marie træffes på ems@tellusadvokater.dk

Epilepsiforeningen
uddeler legater fire
gange om året,
til følgende formål:
• At sikre at man mod
tager det bedst mulige
behandlingstilbud
• At afbøde flest mulige
afledte psykosociale
konsekvenser af epilep
sien for den enkelte
Ansøgningsskemaet
finder du på

epilepsiforeningen.dk
Evt. spørgsmål rettes til
socialrådgiver Helle Obel
på landskontoret på
tlf.: 6611 9091
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TEMA:
SØVN

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

ALT DET DER SKER,

MENS DU SOVER

”EN TREDJEDEL AF ALLE ANFALD – MÅSKE FLERE – FOREKOMMER UNDER SØVN. OG VISSE
EPILEPSIFORMER FOREKOMMER DECIDERET UNDER SØVN. OG DER ER SØVNSYGDOMME,
DER FOREKOMMER SÆRLIG HYPPIGT HOS PATIENTER MED EPILEPSI – SOM FOR EKSEMPEL
SØVNAPNØ,” FORTÆLLER PROFESSOR POUL JENNUM. VI HAR TALT MED SØVNFORSKEREN
OM SAMMENHÆNGEN MELLEM SØVN OG EPILEPSI
”Der er en meget tæt sammenhæng
mellem epilepsi og søvn”, siger professor Poul Jennum.
Der er nogle epilepsier, der er definerede ved, at de forekommer under søvn.
Det er for eksempel CSWS (Continuous
spike-and-waves during slow sleep).
Der er typer af epilepsi, hvor anfaldene
tit kommer under søvn. Det er for eksempel frontallapsepilepsi. Medicinen
påvirker din søvn. Den gør dig for eksempel træt. Mennesker med epilepsi
har oftere søvnlidelser end andre. De
har for eksempel søvnapnø. Natlige
anfald kan være farlige. For eksempel
sker de fleste SUDEP-dødsfald (pludselig uventet død i forbindelse med epilepsi) i forbindelse med natlige anfald.
Og hvis ens anfald kommer om dagen,
så er dårlig eller mangelfuld søvn den
største anfaldsprovokerende faktor af
alle. Alt det har vi talt med Poul Jennum om.
Hvis man kan lide arkitektur i såkaldt
brutalisstil, så er Rigshospitalets afdeling i Glostrup en rå perle. Vi sidder i
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Jennums kontor i det store betonkompleks og drikker kaffe af riflede, hvide
plastikkrus, mens professoren, overlægen og forskeren fortæller:
”Det store overordnede problem er, at
mange af de anfald, der er under søvn,
de er uopdagede, fordi vedkommende
sover og derfor ikke er bevidst om anfaldene. Man kan faktisk have mange
anfald under søvn, uden at man selv er
klar over det. De kan være svære at se,
medmindre de omfatter kramper, eller
at man laver forskellige handlinger i
forbindelse med søvn”, siger professoren og minder om, at natlige anfald kan
være lige så mangfoldige som de anfald,
folk kan have om dagen.

PERSONALET OPDAGEDE KUN
1 AF 40 ANFALD
”Det er kæmpe tal”, siger søvnforskeren
om antallet af natlige anfald, der aldrig
opdages. ”Simple fokale anfald og absencer er jo nærmest umulige at opdage
under søvn ved almindelig observation.
Det er kun ved måling af hjerneaktiviteten, vi kan se dem.”

I 90’eren lavede Poul Jennum forsøg
med en lille gruppe patienter, hvor det
kun var 1 ud 40 anfald, der blev observeret af personalet: ”Det var ikke fordi
personalet var dårligt, men anfaldene
kan være meget diskrete og varer måske
kun 20-30 sekunder.”

Simple fokale anfald og
absencer er jo nærmest
umulige at opdage
under søvn ved almindelig
observation. Det er kun
ved måling af hjerneakti
viteten, vi kan se dem.”
Nogen vågner op med mærker eller sår
i munden, fordi de har haft anfald, og
andre kan dagen efter mærke eller fornemme, at de har haft et anfald: ”Nogle
gange, hvis man har mange anfald i for-

SØVN

Der er en meget tæt
sammenhæng mellem
epilepsi og søvn."

bindelse med søvn, så har kroppen det
ikke så godt, når man vågner. Man kan
være træt, man kan være mørbanket, i
sjældne tilfælde kan der være vandladning under søvn, men ofte har man det
bare skidt om morgenen eller er bare
mere træt og har mere koncentrationsbesvær om dagen. Så det er ofte uspecifikke og ikke særligt entydige symptomer, man har om dagen som følge af
natlige anfald.”
Men de fleste anfald går upåagtet hen:
”Hovedparten af anfald under søvn bliver ikke opdaget. Det kan godt være, at
man ved, at man har dem, men antallet kender vi ikke,” siger professoren og
minder om, at det er vigtigt, at de natlige anfald er med i anfaldskalenderen.

HVEM ER POUL JENNUM?
Poul Jennum er professor i neurofysiologi
og overlæge på Dansk Center for Søvnmedicin. Han forsker blandt andet i de
mekanismer, der styrer søvn og vågen.
Det er forskning, der er helt afgørende
for at forstå de sygdomsmekanismer, der
er involveret i udvikling af sygdomme

som natlige anfald, narkolepsi, søvnapnø, søvnbesvær og Parkinsons sygdom.
Professoren har også forsket i konsekvenser af epilepsi. Med støtte fra Epilepsiforeningens forskningsfond og i
samarbejde med blandt andre professor og sundhedsøkonom ved KORA
Jakob Kjellberg, har han blandt andet
dokumenteret de store sociale følger
af epilepsien.

HVORNÅR SKER DE NATLIGE ANFALD?

Med epilepsisyndromet CSWS er det
anderledes, end med de andre typer
epilepsi. For med CSWS, der også kaldes ESES, kommer anfaldene som regel
under den dybe søvn.
Hvad skal man gøre, hvis man ser nogen
have et natligt anfald?
”Man skal gøre præcist det samme, som
man gør ved dagtidsanfald”, svarer professoren.

Din søvn bølger gennem en række
faser, der med REM-søvnen som
mellemspil gentager sig igen og igen
med et par timers mellemrum i løbet
af søvnen.

Så det gælder om at sikre, at der er frie
luftveje, sikre at vedkommende ikke kommer til skade og holde øje med personen
et stykke tid efter anfaldet, hvor der kan
komme problemer med vejrtrækningen.

”Anfaldene under søvn er under N1søvn, det der kaldes døs, og N2-søvn,
der er almindelig søvn, men sjældent
under dyb søvn og meget sjældent
under REM-søvn – drømmesøvn,” siger søvnprofessoren og tilføjer: ”50 %
af søvnen er N2-søvn, så anfaldene kan
komme på alle tidspunkter af natten.”

Skal man vække personen, når anfaldet er
overstået?
”Nej, for behovet vil oftest være at sove
videre,” svarer Poul Jennum og kommer
i tanke om en vigtig ting, hvis man som
pårørende vil hjælpe med at sikre en ordentlig diagnosticering og dermed bedre
behandling:
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SØVN
”Hvis man har mistanke om natlige anfald og bemærker motoriske fænomener, så er en videooptagelse guld værd.”

SØVNENS BETYDNING FOR ANFALD
I DAGSTID
I almindelighed får vi danskere for lidt
søvn. 20 % af voksne og 15 % af børn får
for lidt søvn, fortæller Poul Jennum. Og
for en person med epilepsi kan manglende søvn være en alvorlig ting:
”Hvis man mangler søvn i en periode,
så kan det også provokere anfald. Derfor er det vigtigt, at man får regelmæssig søvn og får hvilet ud, når man har
epilepsi”, siger professoren og peger på,
at man tit taler om stress og alkohol som
noget, der kan fremprovokere anfald, og
det kan de bestemt også, men manglende søvn er klart den største skurk.
Hvad er egentlig for lidt søvn? Hvor meget
skal man sove?
”Det er individuelt, men de fleste har
behov for mindst syv en halv times
søvn”, svarer Poul Jennum og anbefaler, at man får så meget af søvnen som
muligt i et stræk, og så kan man eventuelt supplere med en lur i løbet af dagen.
Må mennesker med epilepsi tage sovepiller?
”Epilepsipatienter skal som hovedregel ikke tage sovemedicin. Det er der
mange gode grunde til. Præparaterne
har samvirkning med søvnen, de er
vanedannende, de interferere – påvirker – epilepsibehandlingen, og når man
seponerer den (trapper ud af medicinen,
red.), kan det øge risikoen for epileptiske anfald.”
Hvordan får man så en god søvn, spørger du måske? Her er professorens
gode råd:
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”Skal man komme med nogle
meget konkrete råd til epilepsi
patienter, så er det jo at have en
regelmæssig søvnrytme, sørg
for at få hvilet ordentlig ud.”

Er der nogle tidspunkter, det er bedre at
tage sin aftenmedicin på end andre?
”Det er meget individuelt. Det afhænger af både præparatet og epilepsien og
anfaldstypen. Det skal man diskutere
med sin behandler.”
Kan medicinen påvirke ens drømme?

”Skal man komme med nogle meget
konkrete råd til epilepsipatienter, så
er det jo at have en regelmæssig søvnrytme, sørg for at få hvilet ordentlig ud,
undgå at drikke alkohol op til søvn,
dyrk regelmæssig motion, hold et godt
sovemiljø, lad være med at have forstyrrende elementer inde i sovemiljøet så
som TV, computer, tablet og diverse mobiler, som er forstyrrende elementer.”
Når det gælder børn, er det vigtigt, at
man sikrer en god døgnrytme. Det er
vigtigt, at de kommer ud og får lys og
får rørt sig.
Det samme gælder for hjerneskadede
med svær udviklingshæmning. Det skal
sikres, at de har et højt aktivitetsniveau,
siger professoren: ”For sidder de og falde i søvn flere gange om dagen, fordi de
sidder inaktive i deres kørestol, så får de
en dårlig søvnkvalitet om natten.”

DIN MEDICINS PÅVIRKNING AF SØVNEN
”Den medicinske behandling påvirker
også søvnkvaliteten. De fleste, der tager medicin for deres epilepsi ved, at
der er mange bivirkninger ved det og
en af de væsentligste bivirkninger ved
mange præparater er, at man bliver
mere træt. Nogle præparater kan give
søvnløshed, men de fleste præparater
har som bivirkning, at man bliver mere
træt. Og det er meget svært at gøre noget ved, for det ligger indbygget i virkningsmekanismen.”

”Ja, det kan den godt,” svarer Poul Jennum og forklarer, at det er meget forskelligt fra præparat til præparat, men
visse medicintyper kan påvirke drømmene. Så hvis man føler, man har mærkelige drømme, kan det være derfor.

6.075 FORSKNINGSARTIKLER
OM SØVN OG EPILEPSI
Sundhedsstyrelsen har for nylig gennemført et eftersyn af epilepsiområdet
og udgivet en rapport med resultatet. I
rapporten bliver der blandt andet peget
på, at der laves forholdsvis få video
overvågede døgn-EEG af epilepsipatienter. Det er døgnindlæggelse, hvor
man med elektroder i hovedbunden
får registreret den elektriske aktivitet
i hjernen samtidig med, at man bliver
filmet på video.

SØVN
Hver tredje epilepsipatient har en svær
behandlelig epilepsi, men blandt børn
med epilepsi er det kun 10 %, der får
foretaget en døgnvideo-EEG inden for
de tre år efter epilepsidiagnosen er stillet.
Det er et problem, mener Poul Jennum.
Hvis man fik undersøgt flere, ville flere
få bedre anfaldskontrol. Blandt voksne
med epilepsi er tallet helt nede på 5 %.
Det gælder også, hvis man undersøgte
flere for søvnapnø. Søvnapnø er en
søvnlidelse, hvor man om natten har
pauser i sin vejrtrækning. Det ses hyppigere hos mennesker med epilepsi, end
hos mennesker generelt. Det er nemt at
undersøge – det kan gøres ambulant
med udstyr på størrelse med en halv
tændstikæske. Og det er også let at
behandle med en CPAP-maske, som
hjælper en med at trække vejret og øger
iltindholdet i blodet om natten.
I det hele taget er der for lidt fokus på
relationen mellem søvn og anfald,
mener professoren. Og det er ikke fordi,
der mangler viden om området.

Almindelig søvncyklus
Det er i perioderne af fase 1- og fase 2-søvn mellem perioderne med REM-søvn,
drømmesøvn, at mennesker med epilepsi typisk kan få anfald.

De allerførste EEG-undersøgelser,
der blev lavet i verden, blev foretaget
af den tyske psykiater Hans Berger i
1920’erne. Og han tog blandt andet
søvn-EEG. Og i de snart 100 år, der er
gået siden da, er der både ude i verden
– hvor Italien er et af de førende forskerlande på området – og i Danmark
blevet forsket i sammenhængen mellem søvn og epilepsi.

Går man ind på forskningsdatabasen
Pubmed og søger på ”sleep and epilepsy”,
så får man 6.075 hits. Så man ved godt,
at søvn spiller en kæmperolle for epilepsien, siger Jennum:
”Hvis du spørger de forskellige neurologer, så ved de det godt. Bruger vi så
vores viden nok? Det kan vi nok godt
gøre bedre.”

NR. 4 | 2018 | EPILEPSIFORENINGEN | SIDE 11

TEMA:
SØVN

Af Lotte Hillebrandt
lotteh@epilepsiforeningen.dk

SØVNPROBLEMER
ER VÆRD AT TAGE ALVORLIGT
EPILEPSI OG SØVN KAN PÅVIRKE HINANDEN PÅ FLERE MÅDER. FORSTYRRET SØVN
MEDFØRER ØGET TRÆTHED OG KAN PÅVIRKE ADFÆRD, HUMØR, KOGNITIVE FUNKTIONER
OG LIVSKVALITET GENERELT.
Søvnmangel er samtidig en anfaldsprovokerende faktor. Det kan derfor
betale sig at gøre noget ved et søvnproblem.
I rådgivningen drøftes ofte problem
er relateret til søvn eller mangel på
samme. Søvnproblemer i relation til
epilepsi er dog vidt forskellige med
hensyn til årsagssammenhæng og
omfatter både dem, der har epilepsien
og de pårørende.
Her ses på noget af det, der forekommer hyppigt. Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at aflive myten om,
at når man har epilepsi, så skal man
sove mere end andre.
Et citat fra ”Epilepsi, en håndbog for
patienter og pårørende” af Jørgen
Alving, Anne Sabers og Peter Uldall:
”Det er generelt en fordel at have en regelmæssig døgnrytme og sikre en god
og normal nattesøvn. Mennesker med
epilepsi – børn såvel som voksne – skal
således ikke have mere søvn end andre!
Hvis man efter påbegyndt behandling
føler behov for at sove mere end før – fx ud
over normal nattesøvn giver sig til at sove
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1-2 timer til middag - må årsagen måske
søges i medicinens sløvende virkning. I så
fald bør man tale med lægen, om hvorvidt
der skal skiftes medicin. I dag er der mange
slags effektiv epilepsimedicin, der som regel ikke sløver, at denne mulighed ikke må
være uforsøgt.”

SØVNPROBLEMER KAN FX SKYLDES:
ANFALD OM NATTEN
Der er nogle epilepsityper, hvor anfald
har en særlig forbindelse med søvn, og
anfald kan være relateret til forskellige
søvnstadier. Det gælder for eksempel
frontallaps epilepsi og Rolandisk epilepsi, også kaldet BECTS (se interview
med Poul Jennum)
Symptomer på anfald kan i nogle tilfælde også være så beskedne, at anfald
kan være svære at opdage og erkende,
især hvis personen sover alene.
Anfald om dagen kan i nogle tilfælde
også påvirke næste nats søvn.

rater. Der er dog også epilepsimedicin,
som kan medvirke til en bedre søvn.

SØVNSYGDOMME
En del tyder på, at søvnforstyrrelser
forekommer ca. dobbelt så hyppigt
hos personer med epilepsi som i den
almindelige befolkning.
Stress og andre faktorer som fx overgangsalder kan også påvirke søvnen.

FRYGT FOR ANFALD
Som pårørende kan frygt for anfald
ofte forstyrre søvnen. Det handler ofte
om oplevede tilfælde med anfald, hvor
man har følt sig magtesløs, måske er
ens pårørende kommet til skade i forbindelse med anfaldet.
Generelle bekymringer over epilepsien
kan medføre stress, angst og depressionstilstande, som også kan påvirke
søvnen. Flere undersøgelser bekræfter,
at det ikke kun er personer med epilepsi, der oplever søvnproblemer.

EPILEPSIMEDICINEN

HVAD KAN MAN GØRE?

Epilepsimedicinen kan også forstyrre
søvnen. Der er flere årsager til dette, og
der er forskel på de forskellige præpa-

Tal med lægen eller sygeplejersken på
behandlingsstedet om de problemer
du oplever i forbindelse med søvn el-

SØVN
GODE RÅD TIL AT FORBEDRE SØVNEN
• Undgå kaffe og andre koffein
holdige drikke inden du skal
sove. Vil du have noget varmt
så prøv i stedet en mælkedrik.
Forskning har vist, at koffein
drukket op til seks timer før man
går i seng, kan påvirke ens søvn.
• Undgå at spise meget eller ind
tage alkohol sent om aftenen.
• Har du ofte tankemylder og
uro, når du skal sove, så prøv fx
at afsætte tid om aftenen til at
skrive bekymringer og forslag til
løsninger ned. Det kan også være
en hjælp at lære en teknik til
afslapning og til at berolige dig
selv, ved fx mindfulness- eller
vejrtrækningsøvelser.

ler mangel på samme. For nogen kan
det være en hjælp at få drøftet konkrete
forholdsregler med sygeplejersken eller
lægen på behandlingsstedet, herunder
gennemgang af førstehjælp og evt. brug
af anfaldsbrydende medicin i forbindelse med anfald.
Generelt giver viden og åbenhed om
epilepsien det bedste udgangspunkt
for at kunne mestre livet med epilepsi.
Det gælder både for den, der har epilepsien, men bestemt også ens partner,
evt. børn mv.
Konkret information kan gøre en
kæmpe forskel til at hjælpe en selv og
andre med at forstå situationen. Der
findes forskelligt informationsmateriale, man kan gøre brug af. Nogle
gange er de pårørende faktisk dem, der
er mest påvirket, fordi det er dem, der
oplever anfaldene og konsekvenserne
af dem.
Tal om det med hinanden og vær opmærksomme på hinandens reaktioner
og behov. For mange er det også en
stor hjælp at drøfte problemerne med
andre i samme situation, fx gennem
Epilepsiforeningens netværk og/eller

Facebookgrupper. Søg hjælp ved behov
hos epilepsilægen/ sygeplejersken eller
i Epilepsiforeningen.
Vær opmærksom på, om den iværksatte
epilepsibehandling fungerer optimalt?
Er der foretaget en vurdering af behandlingen for nylig med henblik på
bedring af anfaldsituation og oplev
ede bivirkninger?
Er der behov for at få en afklaring af
evt. nye/flere anfald, søvnsygdomme
eller andet?
Er en epilepsialarm en mulighed?
(se mere side 18).
Man kan gøre risikoen for anfald mindre
ved at forsøge at undgå anfaldsudløsende faktorer, fx ved at huske at tage
medicinen på regelmæssige tidspunkter og undgå søvnmangel.
Her kan det være godt at kende de
genelle søvnråd – oplistet her til højre:

• Prøv at gå i seng og stå op på
faste tidspunkter.
• Vær fysisk aktiv i løbet af dagen,
det giver bedre søvn og styrker
din fysik og psyke. Vær dog obs.
på ikke at gøre det senere end to
timer inden sengetid, ellers kan
det virke opfriskende og gøre det
svært at falde i søvn.
• Sluk tv’et og computeren i god
tid, så du slapper af, inden du
skal sove.
• Sørg for et godt sovemiljø med et
mørkt og køligt værelse.
• Sørg for en behagelig seng og en
pude med god støtte.
• Hvis du tager en lur i løbet af
dagen, så bør den ikke vare
længere end et kvarter. Ellers kan
det forstyrre det regelmæssige
søvnmønster om natten.
Hvis dette ikke hjælper, så tal med
din læge, som har mulighed for at
henvise dig til undersøgelse på en
søvnklinik, henvise til samtaler
med en psykolog mv.
Du er også velkommen til at
kontakte Epilepsiforeningens
rådgivning.
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FÅ MERE UD AF DIT MEDLEMSKAB – OPDATER DINE OPLYSNINGER PÅ ”MIN SIDE"
Epilepsiforeningen har fået et nyt medlemssystem, der
giver os mulighed for at give dig en bedre service med
mere målrettede tilbud.
Det eneste, du behøver gøre, er at opdatere dine med
lemsoplysninger på ”Min side” på hjemmesiden.

trykke på ”Glemt adgangskode”, så får du mail, du kan
bruge til at oprette en adgangskode.
Hvis vi ikke har din mailadresse
Hvis vi ikke har din mailadresse, skal du sende en
mail til epilepsi@epilepsiforeningen.dk med dit navn,
postnummer og mailadresse.

Hvis vi har din mailadresse
Hvis du før har fået mail fra Epilepsiforeningen, har vi
din mailadresse. Så skal du gå ind på ”Min side” og

GODT LÆSESTOF
BLIV BEDRE TIL AT HUSKE
Hjernen kan blive større og stærkere
gennem træning – på lige fod med
andre af kroppens muskler. Selv små
øvelser i hverdagen kan gøre en forskel.
I Klæbehjerne gennemgår professor og
hjerneforsker Troels W. Kjær sammen
med journalist Anne Mette Futtrup,
hvordan hjernen kan blive større og
stærkere gennem træning – på lige fod
med biceps og triceps. Selv små uvante
udfordringer i dagligdagen kan gøre
en forskel.
I bogen kan man teste sin hukommelse, og man præsenteres for metoder og
teknikker til at lære at huske bedre.
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Desuden får man tre omfattende træningsprogrammer – et til begyndere,
et til øvede og et til dem, der vil indføre egentlige livsstilsændringer, der
gavner hukommelsen. Hvert program
rummer 28 meget forskellige øvelser,
som hver især specifikt påvirker hukommelsescentrene i ens hjerne, så
man kommer til at huske bedre.
Troels W. Kjær er hjerneforsker og forfatter til bl. a. bestselleren Knivskarp,
der udkom i 2014. Han har igennem
flere år specialiseret sig i, hvordan
hjernen stimuleres, måles og vejes. I
sin forskning har han bl. a. arbejdet
med, hvad der sker med hjernen, når
man ikke giver den optimale betin-

gelser. Troels W. Kjær er ansat som
overlæge på Roskilde Sygehus' neuro
logiske afdeling.
Politikens Forlag.
Pris 250 kroner.
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Af Finn Obbekær
finn@epilepsiforeningen.dk
2018

Eftersyn a
f indsatse
n til
menneske
r med
epilepsi

SEJR FOR
EPILEPSIFORENINGEN:
RAPPORT PEGER PÅ BEHOV FOR LØFT AF EPILEPSIOMRÅDET
Forslag til
indsat

sområder

SUNDHEDSSTYRELSEN HAR LAVET ET EFTERSYN AF EPILEPSIINDSATSEN, OG
RAPPORTEN VISER, AT EPILEPSIOMRÅDET ER FORSØMT. FORSLAGENE LIGGER PÅ
POLITIKERNES BORD, OG NU SKAL DER TRÆFFES NOGLE BESLUTNINGER.
Satspuljepartierne bad Sundhedsstyrelsen udarbejde en status for epilepsiområdet med inddragelse af relevante
parter. Fokus i rapporten skulle være på
udfordringer og muligheder i forbindelse med både udredning og behandling
samt rehabilitering og sammenhæng.

Set med foreningens briller har det
været et tilfredsstillende forløb hidtil;
både selve processen, men også (især)
at resultaterne ligger meget på linje med
det som foreningen i samarbejde med
Dansk Epilepsi Selskab og Filadelfia har
peget på gennem længere tid.

Nu foreligger rapporten fra Sundhedsstyrelsen med titlen: ”Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi.”, og
politikerne har herefter et dokumentationsgrundlag at tage afsæt i til det
videre arbejde.

Rapporten peger på en lang række
centrale udfordringer, men også 13 –
nogenlunde – konkrete løsningsforslag
fordelt på 7 områder i det offentliges
indsats til mennesker med epilepsi.

Der er ikke tidligere lavet en lignende
rapport på epilepsiområdet, og Epilepsiforeningen har siddet med ved bordet i Sundhedsstyrelsen, hvor faglige
selskaber, styrelser, kommuner og regioner har drøftet epilepsiindsatsen.

I dette nummer af medlemsbladet vil
vi fortælle om nogle af de centrale udfordringer og løsningsforslag eftersynsrapporten kommer frem til.
Vi vil i førstkommende medlemsblad gå
i dybden med rapporten og den videre

politiske proces gennem interview med
centrale sundhedsaktører om deres
tanker og planer.

CENTRALE PROBLEMSTILLINGER
FRA RAPPORTEN:
• Der er behov for fokus på tidlig diagnostik og behandling samt på funk
tionsevne og rehabiliterende indsatser.
• Der er store problemer med overhold
else af udredningsgarantien på epilepsiområdet.
• Utilstrækkeligt sikring (monitorering)
af behandlingskvaliteten på epilepsiområdet.
• Der er rundt i landet betydelig forskel i
ventetiden på – og brugen af – vigtige
undersøgelsesredskaber på epilepsi-
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området: EEG, Døgnvideo-EEG samt
MR-scanning.
• Der går for mange år fra diagnose til
operation når vi taler epilepsikirurgi.
•
Der mangler sammenhæng i behandlingsforløbene på tværs af sektorerne.
• I den nuværende behandlingsindsats
fokuseres der ikke tilstrækkeligt på
de kognitive, psykologiske og sociale følger af sygdommen hos både
mennesker med epilepsi og deres
pårørende. Derfor er det vanskeligt
for mennesker med epilepsi, at få
den støtte de og deres pårørende har
behov for.

• Sundhedsfaglige kompetencer
på bosteder
• A mbulant opfølgning på bosteder
• Fokus på overgang fra barn til
voksen og transitionsklinikker
• Tværfaglig funktionsevnevurdering
• Rehabiliteringsindsatser
i kommunen
• Sammenhængende forløb
og koordination
• Tværsektorielle forløbsprogrammer
eller forløbsbeskrivelser
• Tværfaglig klinisk kvalitetsdatabase

• Stort behov for en mere systematisk udbredelse af viden om epilepsi herunder fokus på videns- og
kompetenceløft om epilepsi hos en
bred gruppe af fagfolk.

RAPPORTENS 13 FORSLAG
TIL FORBEDRINGER
Ovenstående problemfelter leder frem
til en række løsningsforslag i rapporten,
som på forskellig vis kan være med til
at skabe det nødvendige løft og fokus
på området bredt set. I overskriftform
kredser løsningerne om behov for:
• K liniske retningslinjer
og visitationsretningslinjer
• K apacitet og telemedicinske
løsninger
• Kompetenceudvikling
og efteruddannelse
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• Udbredelse af viden om epilepsi
• Patientuddannelse og mestring
De ovenstående løsningsforslag vil
være i fokus for meget af Epilepsiforeningens interessepolitiske arbejde de
kommende år. Og vi dykker dybere
ned i emnerne i næste medlemsblad.
Dette for at sikre, at der både følges op
og arbejdes systematisk med konkret
udmøntning af løsningerne de kommende år. Nu skal epilepsiområdet
have et stærkt tiltrængt løft..!
Rapporten kan læses i sin helhed på
foreningens hjemmeside
epilepsiforeningen.dk og på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside
sst.dk

KOGNITIVE PROBLEMER
MINDEORD

OM AUGUSTINE MUGARURA
Det er oktober i Uganda, det er 1997
og regntiden er lige begyndt. Eva, den
daværende direktør for Epilepsiforeningen i Danmark og undertegnede,
sidder under et mangotræ på pladsen
foran kirken i Rubindi sammen med
Augustine, Elias – psykiatrisk sygeplejerske – og Deus, som har epilepsi.
Vi har lige overværet hvordan anfaldshistorik blev registreret og epilepsimedicin delt ud i månedsdoser af den psykiatriske sygeplejerske. Der var mere
end 100 menneske samlet på den lille
plads, hver især i håb om, at sygeplejersken fik tid til at hjælpe lige netop dem.
Augustine var socialarbejder på Mbarara University Hospital i det sydvestlige Uganda. Her havde han sammen
med den lille 3-mands psykiatrienhed
bemærket en gruppe mennesker, som
faldt gennem systemet og var svære at
nå, fordi de levede i fattigdom og ekstrem
stigmatisering: Mennesker med epilepsi.
De blev enige om: ”Når de ikke kan
komme til os, må vi komme til dem!”
Og så havde enheden skabt et system,
hvor de tog ud og uddelte epilepsimedicin i lokalområderne, vel at mærke til
nærmest ingen penge.
Men Augustine så, at medicin alene
ikke var nok. Der skulle mere til, hvis
mennesker med epilepsi i Uganda
skulle kunne bryde med de stærke
fordomme, myter og social udstødelse,

der var forbundet med symptomerne
på epilepsi.

gier for, hvordan den lille nye epilepsiforening skulle udvikle sig.

Det var et utroligt møde mellem Danmark og Uganda, dengang, der under
mangotræet i Rubindi. Der var medmenneskelig forståelse, der let rakte
hen over økonomiske og kulturelle
forskelle. Augustine var hurtig til at se,
hvordan erfaringerne fra den danske
epilepsiforening kunne passes ind i en
ugandisk virkelighed.

Augustine kunne skabe venskaber og
havde et kæmpe netværk. Vi blev lukket ind i Augustines hjem, og vi har
fulgt hinandens familier gennem alle
årene. Han var åben for at lære nye ting
og rejser til blandt andet Zimbabwe,
Argentina og naturligvis Danmark fik
stor betydning for de arbejdsformer,
som Augustine udviklede gennem
årene. Han besad flere tillidsposter,
blandt andet i det afrikanske afsnit af
International Bureau for Epilepsy.

Det var således Augustine, der gav ideerne til det, der skulle blive Epilepsiforeningens første ulandsprojekt. Og, det var
oplagt, at han skulle koordinere projektet.
Augustine var udover at være socialarbejder også folkeskolelærer. Han læste
en master om aftenen, arbejdede på
psykiatriafsnittet om dagen og ledte
ved siden af det hele vores lille projekt
med at få mennesker med epilepsi til
at mødes og dele deres historier efter
medicinuddelingen.
Da en landsdækkende, ugandisk Epilepsiforening efter dansk forbillede så
dagens lys i 2004, blev Augustine ansat
som direktør.
Augustine havde et indgående politisk, socialt og økonomisk kendskab til
Uganda fra det allerfattigste lokalområde til ministerierne med de bonede
gulve inde i Kampala. Han brugte sine
analyser, når vi sammen lagde strate-

Augustine havde været anker og drivkraft, inspirator og arbejdshest for den
ugandiske Epilepsiforening gennem 20
år, da han i maj i år valgte at opsige
sin stilling som direktør for ESAU og
lade nye kræfter komme til. Han ville
beundre den fortsatte udvikling af sit
livsværk, som den ugandiske epilepsiforening var, på afstand mens han
kunne hellige sig sin familie og øvrige
interesser.
Augustine fik i august konstateret en
ondartet kræft og døde kun 54 år gammel den 15. oktober.
Æret være hans minde.
Kirsten Nielsen og
Lone Nørager Kristensen
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NYT FRA RÅDGIVNINGEN
Af Helle Obel
helleobel@epilepsiforeningen.dk

LOTTE HILLEBRANDT

sygeplejerske og faglig konsulent;
lotteh@epilepsiforeningen.dk

Rådgiver om sundhedsfaglige
spørgsmål.

HELLE OBEL

socialrådgiver;
helleobel@epilepsiforeningen.dk

Rådgiver om socialfaglige
spørgsmål.

Medlemmer kan enten ringe eller
maile til foreningens rådgivere på:

Tlf.: 6611 9091
Tirsdag kl. 09.00 – 14.00
Torsdag kl. 09.00 – 12.00
samt kl. 14.00 – 18.00
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EPILEPSIALARM
FORSTYRRES DIN NATTESØVN FORDI DU SOVER SAMMEN MED EN,
SOM RISIKERER AT FÅ EPILEPTISKE ANFALD OM NATTEN? LIGGER
DU OG LYTTER, SÅ DU ER I BEREDSKAB OG KLAR TIL AT REAGERE,
HVIS DER KOMMER ANFALD? MÅSKE KAN EN EPILEPSIALARM
VÆRE EN LØSNING, SÅ I ALLE KAN SOVE BEDRE. I NOGEN TILFÆLDE
KAN EN EPILPSIALARM BEVILGES SOM ET HJÆLPEMIDDEL.
Måske har du eller en pårørende anfald om natten eller risiko for at få det,
hvilket i den grad kan forstyrre nattesøvnen hos pårørende, som vil være i
alarmberedskab. Det kan også være, at
du sover sammen med en pårørende,
f.eks. en teenager, som for længst er
blevet for stor til at sove sammen med
sine forældre. Mange større og mindre
børn ender i sengen mellem forældrene,
selv om alle parter ville sove langt bedre,
hvis ikke det foregik i samme seng.
Nogen børn har egen madras på gulvet,
men stadig i forældrenes soveværelse.

HVORNÅR KAN EN ALARM
BEVILGES SOM HJÆLPEMIDDEL?

let skal medvirke til, at man kan få
mulighed for at leve en så normal til
værelse som muligt og i størst mulig
grad gøre den pågældende uafhængig
af bistand fra andre i dagligdagen. Der
kan kun ydes støtte til hjælpemidler,
der i væsentlig grad afhjælper en nedsat funktionsevne.
Ankestyrelsen traf i 2015 en princip
afgørelse om, i hvilke situationer en
alarm kan bevilges som et hjælpemiddel.
Indtil da var det usikkert, om der var tale
om en merudgift, et hjælpemiddel, om
den skulle være lægeligt anbefalet osv.
Det er vi nu langt nærmere en afklaring
af via principafgørelse nr. 77-15.

For nogen bliver det en nødvendighed
at sove sammen, for at sikre sig, at anfald ikke overses; men måske kan en
epilepsialarm være en hjælp. Alarmen
kan være til brug kun i sengen, eller
den kan bæres 24 timer i døgnet.
I visse tilfælde kan en anfaldsalarm
bevilges som et hjælpemiddel; hjælpe
midler kan bevilges, når de har til formål at afhjælpe de varige følger af en
nedsat funktionsevne. Hjælpemid-

?

?

NYT FRA RÅDGIVNINGEN

HAR DIT BARN

NATLIGE ANFALD?

Måske er anfaldsalarmer ikke en brugbar eller til
strækkelig løsning, hvis I skal have mulighed for
at sove hjemme hos jer. Har du overvejet, om det
eventuelt kunne være en mulighed at søge kom
munen om en nattevagt til dit barn?

Nattevagten kan være den, der reagerer hver gang
der er anfald, så du som forældre kan få en chance
for at sove uden afbrydelser på trods af barnets be
hov for hjælp i forbindelse med anfald. Nattevagten
kan være forudsætningen for, at du kan arbejde og
leve en tilværelse så nær ”det normale” som muligt.
Dermed menes, at det ikke er almindeligt at vågne
flere gange om natten hver nat med børn, der er

DER KAN EFTER KONKRET VURDERING
BEVILGES EPILEPSIALARM BLANDT
ANDET NÅR:
• Den skal alarmere andre om anfald,
når personen ikke selv kan tilkalde
hjælp.
• K arakteren og farligheden af anfald
ene er vægtet, og der er lagt vægt
på, om alarmen kan øge effekten på
helbred, fordi anfald kan stoppes ved
anfaldsbrydende medicin.
• Den skal give personen med epilepsi
mulighed for at opholde sig alene i
hjemmet samt sove på eget værelse,
når det er af vital betydning for dagligdagen og personens videre færd i
livet at leve så normalt som muligt.

?

?

ude over spædbørnsstadiet, ligesom det heller ikke
er almindeligt, at det er nødvendigt at sove sam
men med større børn.
Nattevagten kan søges ved siden af den aflast
ning, der måske allerede er bevilget; begrundelsen
for ansøgningen kan eksempelvis være, at det er
nødvendigt for, at du kan få søvn og fungere på
arbejdsmarkedet.
I tilfælde af bevilling vil kommunen sandsynligvis
yde det jfr. Servicelovens §41 eller alternativt §84.
Du kan få hjælp til ansøgningen hos foreningens
socialrådgiver.

Det bemærkes, at der ikke er lagt vægt
på hyppigheden af anfald, og der ikke er
krav om lægelig anbefaling af alarmen.
Det fremgår også, at den ikke kan bevilges for at skabe tryghed, eller hvis
den skal bruges i forbindelse med lægeeller sygehusbehandling.

HVORDAN SØGER JEG OM ALARM?
Hvis der er behov for alarm, søges den
via Servicelovens §112 ved kommunen. Inden ansøgning er det vigtigt at
være sikker på, om en alarm rent faktisk også virker i forhold til de anfald,
personen har. Det kan i tvivlstilfælde
afklares med den behandlende læge.
Indtil nu er der størst mulighed for at
opdage anfald ved brug af alarmer, når
det drejer som om tonisk kloniske anfald.

?

VIL DU VIDE MERE?
Socialstyrelsen har skrevet en vejledning om epilepsialarmer. Den kan du
se på hmi-basen.dk; gå ind på epilepsialarmer og tryk på produktvejledning, så får du blandt andet oplysning
om, hvilke epilepsialarmer, der findes.
Du kan gå ind på Epilepsiforeningens
hjemmeside under hjælpemidler og
trykke på anfaldsalarmer og læse om
alarmer, hvor der er dokumentation
for, at de er afprøvet efter nogle mini
mumskrav i forhold til sikkerhed og
funktionalitet.
Har du spørgsmål, eller møder du pro
blemer med bevilling af alarm, er du
som medlem velkommen til at kontakte
foreningens socialrådgiver.

?
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KREDS
MIDTVESTSJÆLLAND
Generalforsamling afholdes
7. februar 2019 kl. 19.30
hos Danhostel Ringsted,
Sct. Bendtsgade 18, 4100 Ringsted.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Inden generalforsamlingen kl. 18.00 starter vi

med at høre en lille fortælling omkring livet med epilepsi og
det at miste et barn på grund af epilepsi. Det er Gitte, der
kommer og fortæller. Gitte er 47 år og gift med Jimmy på
10. år. De har 2 børn, Mike, der blev 24 år, og Emma, der er
16 år. Siden Mike blev 12 år, har deres liv været fyldt med
sygdom, kampe med kommunen, skolen, sygehuset osv.
Mikes epilepsi starter meget roligt, men tog hurtig fart, så det
gjorde, at familien måtte indrette sig efter, hvordan epilepsien
lige havde lyst til at opføre sig.
Der vil være en sandwich og en sodavand til deltagerne til
Gittes fortælling, og til generalforsamlingen vil der være kaffe,
the og lidt wienerbrød eller kage til deltagerne. Vi vil meget
gerne have tilmelding, så vi kan få bestilt til alle.

Tilmelding til Berit Andersen på mail
midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk eller
via sms til 2064 7647 og helst
senest 31. januar 2019.
Husk at oplyse navn og om du deltager i oplægget inden
generalforsamlingen og/eller generalforsamlingen.

OPLEV REVYRAKETTEN
D. 15. MARTS 2019 PÅ MENSTRUP KRO
MENSTRUP BYGADE 29, 4700 NÆSTVED

Revyskuespillerne er:
Skuespillerholdet består af Ulla Jessen, Peter
Andersen, Lars Arvad, Kirsten Siggaard, samt
kapelmester Hans Peter Andersen.
Pris pr person: 398 kr., som dækker middag,
revy, dans og musik.
Medlemspris: 100 kr. pr person.
Der er mulighed for overnatning på Menstrup kro.
Pris pr. person på dobbeltværelse 975 kr.
Pris pr. person på enkeltværelse 775 kr.
Priserne er inkl. morgen buffet.
Aftale om overnatning sker direkte til Menstrup Kro
på tlf. 5544 3003
Tilmelding til Gudrun Mogensen
senest d. 1. marts 2019 på
Tlf. 25 17 20 22 eller
Email: bg.mogensen@gmail.com

KREDS
ØSTJYLLAND
HVORDAN OVERLEVER EN FAMILIE,
NÅR ET FAMILEMEDLEM HAR EPILEPSI?

Det sætter vi fokus på til årets generalforsamling den 26. februar
2019 kl. 19.00 i Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, Aarhus.
At have et familiemedlem med en kronisk sygdom fylder
meget. Brian og Ellen Marie, som kommer ud af en famile,
hvor flere – blandt andet 2 af deres børn - har epilepsi, for
tæller om deres erfaringer. Hvor kan man søge hjælp? Hvad
med skole, uddannelse, kammerater, omgangskreds – og
parforholdet og de andre børn? Kan man passe et arbejde,
samtidig med, at man har et barn med epilepsi? Hvad kan det
offentlige tilbyde – og hvordan vælger man til og fra?
Sygeplejerskerne Lene og Anette fra neurologisk afdeling
fortæller om, hvordan ambulatoriet kan hjælpe med samtaler,
og om hvilke spørgsmål, de oftest får. De fortæller om Am
buflex – hvordan virker det, og hvordan reagerer patienter og
pårørende på den løsning?
Efterfølgende er der generalforsamling med dagsorden i
henhold til vedtægterne. Vi serverer kaffe, the, sodavand og
lidt snacks.
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Epilepsi
Bedre livskvalitet
Epilepsihospitalet, Filadelfia er Danmarks eneste
højt specialiserede hospital for patienter med
epilepsi. En tidlig indsats gør en forskel for dig
og dine pårørende.
Filadelfia modtager patienter med kompleks
epilepsi til undersøgelse og behandling fra hele
landet. Udredning, behandling med medicin,
diæt og cannabisolie er nogle af Filadelfias specialer. Udredning til kirurgi sker i samarbejde med
Rigshospitalet.

Det er dit valg
Som patient har du ret til at blive henvist til Filadelfia, uanset hvor i landet du bor. Det frie sygehusvalg sikrer, at du frit kan vælge Epilepsihospitalet – på lige fod med de offentlige sygehuse.
Hvis ventetiden til behandling på et sygehus
overstiger 30 dage, har du ret til at vælge behandling på Epilepsihospitalet.
Du kan bede din praktiserende læge, speciallæge, regionernes neurologiske afdelinger eller
børneafdelinger om at henvise dig til Filadelfia.

Gratis for dig
Det offentlige sundhedsvæsen betaler for din
undersøgelse og behandling på Filadelfia. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Følg os på

Facebook
www.filadelfia.dk
Epilepsihospital og sociale døgn- og dagtilbud
- til mennesker med epilepsi,
erhvervet hjerneskade og søvnforstyrrelse

Epilepsihospitalet FILADELFIA - Kolonivej 1 - 4293 Dianalund - Tlf. 5826 4200
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FORMÆND OG
KONTAKTPERSONER
I KREDSFORENINGER OG
UNGDOMSUDVALG
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS BORNHOLM

Peter Vomb Tlf.: 2970 0712
bornholm@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS FYN

Julie Gad Isager Tlf.: 2624 5981
fyn@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS KØBENHAVN

Andreas Pilkær Rasmussen Tlf.: 2890 3802
kobenhavn@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS MIDTVESTJYLLAND

Dinah Lind Stephensen Tlf.: 6064 6869
midtvestjylland@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS NORDJYLLAND

Casper Andersen Tlf.: 5045 2992
nordjylland@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN
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KREDS NORDSJÆLLAND

Torsten Sundgaard Tlf.: 4019 1690
nordsjalland@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

Netværkscafé,
Café Krampen
i Humlebæk
Vi mødes hv
er an

KREDS SYDSJÆLLAND

Erik Nymark Hansen Tlf.: 2161 4535
sydsjalland@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS SYDJYLLAND

Allan Ib Kristensen Tlf.: 2893 4656
sydjylland@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

HUSK

KREDS SYDVESTJYLLAND

REVYRAKETTEN
15. Marts 2019
på menstrup kro
Tilmelding senest
1. marts 2019

Lars Frich Tlf.: 2890 1990
sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS MIDTVESTSJÆLLAND

Berit Andersen Tlf.: 2064 7647
midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS ØSTJYLLAND

Rikke Malene Rogers Tlf.: 6172 6006
ostjylland@epilepsiforeningen.dk

UNGDOMSUDVALG
Frida Neddergaard Tlf.: 5363 9005
ung@epilepsiforeningen.dk

FÆRØERNE
Epileptikarafelag Føroya
Randfrid Sørensen Tlf.: 00298 263078
rs@januar.fo
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JYLLAND
SYDVEST

GENERALFORSAMLINGER I 2019
Epilepsiforeningenkreds

Epilepsiforeningen kreds

Epilepsiforeningen kreds

NORDJYLLAND:

NORDSJÆLLAND:

ØSTJYLLAND:

Tirsdag den 12. februar 2019
kl. 19.00 i Vejgård Hallen,
Vejgård Torv 3, 9000 Aalborg.
Forud for generalforsamlingen
kl. 18.00 inviterer kredsen til fællesspisning, som er gratis.
Tilmelding til spisning senest
den 6. februar til Casper Andersen på
tlf.: 5045 2992 eller på mail:
nordjylland@epilepsiforeningen.dk
– Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00 på
Restaurant China, Københavnsvej 25,
3400 Hillerød. Forud for generalforsamlingen er der fællesspisning
kl. 18.00, hvor kredsen betaler for mad
og en øl eller vand.
Tilmelding til spisning senest
den 31. januar til nordsjalland@
epilepsiforeningen.dk – Ønsker du
indflydelse på, hvad vi laver af arrangementer for personer med epilepsi og
pårørende, så kom og tag del med dine
input og meninger. – Dagsorden ifølge
vedtægterne.

Tirsdag den 26. februar 2019 fra kl.
19.00 i Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, Aarhus. – Dagsorden ifølge
vedtægterne. Forud for generalfor
samlingen kl. 19.00 fortæller et
forældrepar om deres erfaringer med
at leve i en familie med en kronisk
sygdom som epilepsi. Der kommer to
sygeplejersker fra neurologisk afdeling
og fortæller om, hvordan ambulatoriet
kan hjælpe og støtte. Se annoncen om
arrangementet side 21.

Epilepsiforeningen kreds

SYDVESTJYLLAND:
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30
i Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700
Esbjerg. Som optakt til generalfor
samlingen er der fællesspisning
kl. 18.00, som er gratis for medlemmer.
Ikke medlemmer betaler 50 kr. Der
serveres kaffe og kage i forbindelse
med generalforsamlingen.
Tilmelding til spisning senest
den 19. februar til Lars Frich på
tlf.: 2890 1990 eller på mail:
sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk
– Dagsorden ifølge vedtægterne.

Epilepsiforeningen kreds

MIDTVESTJYLLAND:
Torsdag den 24. januar kl. 19.30 i
Aulum Fritidscenter, Markedspladsen
10, 7490 Aulum. Kredsen er vært ved
kaffe og kage. – Dagsorden ifølge
vedtægterne.

Epilepsiforeningen kreds

SYDJYLLAND:
Tirsdag den 12. februar 2019 kl. 19.00
i Kolding. Dagsorden ifølge vedtægt
erne. Oplysning om sted annonceres
på et senere tidspunkt.

Epilepsiforeningen kreds
Epilepsiforeningen kreds

KØBENHAVN:

Onsdag den 27. februar kl. 18.30 på
landskontoret, Store Gråbrødrestræde
10, 1., 5000 Odense C. Foreningens
socialrådgiver holder oplæg om tilskud
til børn med epilepsi.
Kredsen er vært ved kaffe og kage.
– Dagsorden ifølge vedtægterne.

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 18.00
i Rødovre Frivilligcenter, Pejsestuen,
Slotsherrens Vænge 2A, 2610 Rødovre. – Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forud for generalforsamlingen kl.
18.00 vil der være et foredrag med
Gitte Bhuto Madsen, som fortæller
om sine oplevelser med sin søn Mike,
der havde epilepsi, om hans måde
at se sin sygdom på, men som han
desværre også døde af som 24-årig.
Foredraget er præget af både alvor og
humor. Kredsen sørger for lidt at spise
og drikke.
Tilmelding til Andreas Pilkær
senest den 14. februar på
kobenhavn@epilepsiforeningen.dk

Epilepsiforeningen kreds

Epilepsiforeningen kreds

BORNHOLM:
Mandag den 11. februar 2019 kl. 19.00
i Åkirkebyhallerne. Kredsen er vært
ved kaffe og kage. – Dagsorden ifølge
vedtægterne.

Epilepsiforeningen kreds

FYN:

MIDTVESTSJÆLLAND:
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.30
hos Danhostel Ringsted,
Sct. Bendtsgade 18, 4100 Ringsted. –
Dagsorden ifølge vedtægterne. Inden
generalforsamlingen kl. 18.00 starter vi
med at høre en lille fortælling omkring
livet med epilepsi og det at miste et
barn på grund af epilepsi. Se annoncen
om arrangementet side 21.

SYDSJÆLLAND:
Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19.00 i
Frivillighedscenter Næstved, Farimagsvej 16, 4700 Næstved. – Dagsorden ifølge vedtægterne. Forud for
generalforsamlingen kl. 18.00 inviterer
kredsen til gratis spisning for alle deltagere. Tilmelding til spisning senest
den 14. januar til Erik Hansen på mail:
sydsjalland@epilepsiforeningen.dk

KÆRE MEDLEMMER, FRIVILLIGE,
STØTTER OG SAMARBEJDSPARTNERE
LANDET RUNDT
VI VIL GERNE SENDE EN VARM TAK FOR STØTTEN I ÅRET, SOM GIK. MED JERES OPBAKNING
HAR DET BLANDT ANDET VÆRET MULIGT FOR EPILEPSIFORENINGEN AT GØRE FØLGENDE I 2018:

• Hjælpe 1.000 medlemmer og fagfolk med
professionel rådgivning ved vores erfarne
socialrådgiver og sygeplejerske. I en tid,
hvor mange kan have svært at navigere i
de mange forskellige råd, man kan finde og
læse rundt omkring, er der mere brug for
den her ”klippe” i epilepsilandskabet end
nogensinde før.
• Uddele 710.000 kr. til forskning. Foreningen
nu uddelt mere end 5.500.000 kr. alene de
senere år, og den vej skal vi fortsætte, da der
– desværre – fortsat er mange derude, som
har brug for nye behandlingsveje og metoder.
• Levere viden og netværk til de nu ca. 130.000
mennesker, som årligt besøger foreningens
hjemmeside, og til de tusindtal af mennes
ker, som kigger med på de sociale medier.
 et er – ærligt talt – en helt vild udvikling,
D
og det giver foreningenen unikke muligheder
for at levere målrettet og kvalitetssikret information ud lige der, hvor der er brug for den.
 g vigtigst af alt: I hjælper os med at sprede
O
budskaber og viden om epilepsi derude i hele
landet – det skal I have en særlig tak for.

• Udsendelse af tusindvis af pjecer og
materialer om forskellige aspekter af
livet med epilepsi.
• Levere informatørbesøg til en lang række
skole, dagtilbud og institutioner.
• A fvikle årets største og mest velbesøgte
epilepsibegivenhed i Danmark:
Epilepsikonferencen.
• Få sat et kæmpe fingeraftryk på det arbejde,
som er foregået i regi af Sundhedsstyrelsen,
og hvor det er blevet dokumenteret, at epilepsiområdet trænger til et løft…!
• A fvikle en lang række sociale aktiviteter
landet rundt.
• Fortsætte medlemsfremgangen, og i den
sammenhæng indkøbe et stærkt tiltrængt
nyt medlemssystem, som gerne skal gøre os
endnu bedre til at hjælpe jer derude.
Ovenstående kunne ikke lade sig gøre uden den
støtte, vi får fra medlemmer, frivillige, spon
sorer, samarbejdspartnere, gavegivere, fonde
og de, som betænker foreningen med en arv.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.

LONE NØRAGER KRISTENSEN – LANDSFORMAND
PER OLESEN – DIREKTØR

