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 LAD OS VÆRE 

ÆRLIGE… 
DET ER SURT SHOW AT FÅ EPILEPSI. DIAGNOSEN KAN DU IKKE 
GØRE NOGET VED, MEN DU KAN LÆRE MERE OM SYGDOMMEN, 
DER RAMMER 12 DANSKERE HVER ENESTE DAG, SÅ DU BEDST 
MULIGT KAN MESTRE EN HVERDAG MED EPILEPSI.

Epilepsi kan ramme alle, og mange får det heldigvis godt igen. Men for dem, der 
ikke kan blive fuldstændig fri for anfald, gælder det om at sikre den bedst mulige 
be handling og viden til at mestre livet med sygdommen. Det er vejen til den bedste 
livskvalitet for de, som rammes.

Epilepsiforeningen bakker dig op og arbejder hele tiden på at sikre dig nyeste viden, 
værktøjer og netværk. Det giver større livskvalitet og mod på livet.

Læs mere om vores arbejde på de næste sider. God fornøjelse.

SIDE 2

GODE RÅD TIL DIG MED EPILEPSI
• Du er ikke alene; søg hjælp og råd hos dine behandlere og hos andre 
 i samme situation.
•	 Lær	din	epilepsi	at	kende;	spørg	behandlerne,	hvordan	du	bedst	kan	indrette		
 din dagligdag, så sygdommen fylder mindst muligt.
• Søg hjælp, hvis du får brug for det. Vi står klar med rådgivning og vejledning  
 hos vores sygeplejerske og socialrådgiver.



Epilepsiforeningen blev stiftet i 1962 
og er en medlemsstyret organisation 
med 5.500 medlemmer. H.K.H. Prins-
esse Marie er protektor for Epilepsi-
foreningen, hvor hun løbende 
deltager i arrangementer. 

Har du medicinresistent epilepsi? 

Ca. 1/3 af børn og voksne med epilepsi kan ikke 
gøres anfaldsfrie med medicinsk behandling.¹
Det kaldes medicinresistent epilepsi. 
Ketogen diæt kan være en mulighed ved 
medicinresistent epilepsi, og du kan henvises 
gennem egen læge eller det lokale sygehus.

Vil du læse mere om ketogen diæt?
Besøg www.nutricia.dk/epilepsi

Ketogen diæt skal altid udføres og monitoreres i samråd med læge.

1: Kwan P et al. Early identification of refractory epilepsy. N Engl J 
Med 2000:342;314-319

FORDI MAN HAR EPILEPSI, 
ER MAN JO IKKE MINDRE MAND 
ELLER KVINDE. TVÆRTIMOD.
Jesper Skibby

„

DET ØJEBLIK, DU ERKENDER, AT 
EPILEPSIEN ER EN DEL AF DIG, 
BLIVER VEJEN TIL LIVSKVALITET 
MEGET NEMMERE.
Ann-Sofie Messmer 

„
SOM MOR TIL ET BARN MED 
EPILEPSI ER DET HÅRDESTE DEN 
MAGTESLØSHED, MAN FØLER.
Sofie Ditlevsen

„



     I Beierholm er vi glade  
     for at bidrage  

     til Epilepsiforeningens  

        vigtige arbejde

beierholm.dk

Det er en REN fornøjelse at 
samarbejde med Epilepsiforeningen

SIDE 4

GODE RÅD TIL DIG DER ER PÅRØRENDE
• For at have overskud til dine 
 nærmeste skal du huske dig selv.  
 Du skal også have et godt liv, 
 så søg hjælp hvis tingene 
 bliver for tunge.
• Snak om det!
• Søg netværk hos ligesindede. 
 Det er guld værd, især hvis 
 hverdagen er tung.

DET ER SOM EN USYNLIG 
SKYGGE, DER FØLGER MED 
I ALT, HVAD MAN GØR.
Dorte Sonnenborg-Mathiesen

„

JEG ER ET GODT EKSEMPEL PÅ, AT 
EPILEPSI ER MANGE FORSKELLIGE TING 
MED MANGE FORSKELLIGE FORLØB. 
DET ER VIGTIGT AT FÅ FORTALT.
Villy Søvndal

„
EPILEPSI ER EN SKRÆMMENDE TING. MAN KAN 
GÅ MIDT I ET CENTER OG HAVE DET HYGGELIGT DET 
ENE ØJEBLIK, OG DET ANDET FALDER ENS MOR 
OM UD AF DET BLÅ.
Freya Møller

„

MAN GØR IKKE FOLK EN TJENESTE VED 
AT SKJULE ELLER SKAMME SIG OVER SIN 
SYGDOM. MAN GØR NÆRMERE SIG SELV 
EN BJØRNETJENESTE OG STILLER ANDRE 
I UBEHAGELIGE POSITIONER.
Julie Sohi Bering Asmussen

„



RÅDGIVNING
Epilepsiforeningen tilbyder profes
sionel rådgivning fra sygeplejerske 
og socialrådgiver til medlemmer og 
fagfolk. Foreningens sygeplejerske 
kan bl.a. besvare spørgsmål om selve 
sygdommen, anfald og hvordan man 
håndterer livet med epilepsi. Social
rådgiveren kan rådgive om epilepsi og 
sociale	forhold	såsom	kørekort,	støtte
muligheder, uddannelse og erhverv.

Derudover tilbyder vi rådgivning om 
arv og skifte ved en advokat, og ende
ligt kan man få rådgivning om forsik
ringer via vores samarbejdspartnere.

SOCIALE AKTIVITETER
Hos Epilepsiforeningen kan du del
tage i arrangementer såsom sociale 
weekender, temadage, kurser og lejr
ophold, hvor du møder lige sindede og 
får information om epilepsi. Arrange
menterne skaber kontakter på tværs af 
medlemmer i hele landet og gør hver
dagen med epilepsi nemmere. Se vo
res arrangementer på www.epilepsi
foreningen.dk

FORSKNING
Epilepsiforenin
gen	 støtter	 ak

tivt forskning 
via midler fra 
en fond. Pen
gene stammer 
oprindeligt fra 

en arv, som for
eningen modtog i 

2007. Konkret har disse midler 
betydet, at der siden er uddelt 
adskillige millioner til forsk
ning.

Foreningen laver også egne 
under søgelser, der går i dybden 
med de leve vilkår, sociale og hel
bredsmæssige forhold, som personer 
med epilepsi har. Herudover bruger 
vi international viden og erfaringer 
fra vores medlemskab af IBE, Interna
tional Bureau for Epilepsy samt et tæt 
samarbejde og udveksling af projekt 
idéer med vores søsterorganisationer 
i Norge, Sverige, Island, Finland og 
Færøerne.

POLITISK OG FAGLIG DIALOG 

Epilepsiforeningens interessepoliti
ske	 arbejde	 sigter	mod	 at	 sætte	 epi
lepsi på dagsordenen alle de steder, 
hvor det er muligt. Her er målet især 
at give dig den bedst mulige behand
ling og de bedst mulige livsvilkår. 
Konkret	sker	dette	gennem	dialog	og	
samarbejde med politikere, fagfolk 
og andre organisationer. Målet er at 
sikre initiativer, som har positiv be
tydning for mennesker med epilepsi 
og deres pårørende. 

INFORMATION
Epilepsiforeningen besidder 
en meget vigtig opgave ift. at 
producere, bearbejde og spre
de kvalitets sikret viden om 
epilepsi over en bred palet af 
forskellige kanaler og metoder. 

Vi udsen
der ek
sempelvis 
hvert år 

mere end 
10.000 pjecer 

om førstehjælp 
ved epileptiske an

fald samt mange tusinde 
andre informationsmaterialer både til 
personer med epilepsi, deres pårøren
de, skoler, sygehuse, jobcentre, botil
bud og daginstitutioner.

Du kan også tilmelde dig vores elek
troniske nyhedsbrev, besøge Dan
marks største hjemmeside om epilepsi, 
epilepsiforeningen.dk, eller udvide dit 
netværk via foreningens sociale medi
er – eksempelvis på Face book.

Viden er magt og hjælper med at 
		fjerne	afmagt…!	

UCB arbejder dedikeret for at  

hjælpe patienter med epilepsi og  

deres familier til en hverdag med så 

få begrænsninger som muligt.



Tlf. 58 500 565 · danishcare.dk  

free

Epi-Care   free er en klinisk testet 
armbåndsalarm, som registrerer 
tonisk-kloniske anfald nat og dag.

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

®

Epilepsi-alarm som armbånd

FIND MASSER AF VIDEN PÅ EPILEPSI-
FORENINGENS HJEMMESIDE
Du	kan	fi	nde	mange	vigtige	infor-
mationer om livet med epilepsi på 
epilepsiforeningen.dk. Du kan også 
fi	nde	Epilepsiforeningen	på	de	so-
ciale medier såsom Facebook, 
Twitt	er	og	YouTube.

SIDE 6

JEG FØLTE ALLIGEVEL LIDT, AT JEG 
HAVDE FRI, NÅR JEG VAR I SKOLE, FOR 
DER VAR MINE FORÆLDRE IKKE MED.
Mikkel Larsen

„

JEG STARTEDE NÆRMEST MED AT LØBE, DENGANG 
CELINA BLEV SYG. DER KUNNE JEG BARE MÆRKE, 
AT DET GAV MIG NOGET. SÅDAN AT LØBE EN 
TUR OG KOMME UD AT LUFTE TANKERNE, 
DET GAV NOGET ENERGI.
Annika Meling Johansen

„

JEG ER HUNDERÆD FOR, 
AT NOGEN SKAL FINDE MIG 
OG ALT LIGNER NOGET, 
DER ER LØGN.
Astrid Mortensen

„



 	Vær rolig – anfaldet gør ikke ondt og går ofte over af sig selv  
i	løbet	af	2–3	minutter.

 	Beskyt hovedet mod stød og slag; læg for eksempel en trøje  
eller lignende under hovedet.

 	Fjern genstande, personen kan slå sig på.

 	Hold ikke personen fast – det stopper ikke anfaldet.

 	Stik ikke noget i munden på personen – det ødelægger tænderne.

 	Når kramperne er ophørt, sørg for frie luftveje ved at lægge  
personen om på siden.

 	Bliv ved personen, til bevidstheden er vendt tilbage,  
og vedkommende kan klare sig selv.

FØRSTEHJÆLP    
VED KRAMPEANFALD

TILKALD 112, HVIS
 kramperne	varer	i	mere	end	5	minutter.
 anfaldet	gentager	sig.
 anfaldet	sker	under	badning.
 personen	er	kommet	til	skade.

FØRSTEHJÆLP VED ØVRIGE ANFALD
 Vær	rolig.	Sørg	for,	at	personen	ikke	skader	sig	selv.
 	Bliv	ved	personen,	indtil	den	fulde	bevidsthed	er	 

tilbage, og vedkommende kan klare sig selv.
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