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LILAS MOR HAR KUN
SOVET TRE TIMER I NAT
Der kendes kun otte tilfælde i hele verden med Lilas sygdom. Den lille pige har brug for
pleje og overvågning døgnet rundt, men det har kommunen ikke den store forståelse
for
En sen aften, da Lila var bare 13 måneder, lå hun i sin seng
inde hos moderen og faderen, der pludselig kunne høre lyde
henne fra barnesengen:

og Rigshospitalet foretager en gentest. Det viser sig, at Lila
har en uhyre sjælden genfejl. Faktisk kender man kun 7 andre
tilfælde som Lila i hele verden.

”Vi grinte faktisk lidt af det, for vi troede, at hun lå og snorkede”, fortæller hendes mor, Sabrina Jakobsen. Men da der så
blev helt stille henne fra pigen, gik morderen hen for at se til
hende: ”Så opdager jeg, at hun ikke trækker vejret”.

I starten fik hun stimer af voldsomme anfald, hvor hun faldt
bevidstløs om med voldsomme kramper. I dag får hun forskellige anfald, men de generaliserede anfald er reduceret til
månedlige fokale anfald, hvor hun er ved delvis bevidsthed,
mens kroppen spjætter.

Faderen kommer styrtende og tager hende op og begynder at
dunke hende på ryggen i tilfælde af, at hun skulle have et eller
andet i halsen, mens moderen får tændt lyset: ” Og vi kan se,
at hun er helt hvid i hovedet, læberne er helt blå, hun trækker
slet ikke vejret og der er ingen puls.”
Lila har hjertestop. Og faderen begynder hjerte-lunge-massage, og der bliver ringet 112. Netop som ambulancefolkene
ankommer til hjemmet, kommer pigen til live igen.

SKRIGER SOM EN, DER MYRDES
Efter nogle flere anfaldsepisoder får Lila konstateret epilepsi,
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Lægefagligt er det en klar bedring, men fordi hun ikke længere er bevidstløs, oplever barnet nu anfaldene. Og hun skriger
hjerteskærende: ”Hun lyder som en, der er ved at blive slået
ihjel”, fortæller moderen.
Den sjældne genfejl er ikke blot årsag til epilepsien, men betyder også, at den treårige Lilas udvikling er påvirket: ”Det er
lidt over hele paletten, at hun er lidt tilbage”, siger Sabrina og
forklarer, at pigen for eksempel er sprogligt bagud i forhold til
sine jævnaldrende, og hun er heller ikke er så god til at løbe
og hoppe, som andre børn i samme alder.

Vi håber, at vi kan blive, hvor vi er med anfald, eller at det måske kan blive
bedre. Men jeg ved ikke rigtig, om vi tror på det. Men vi har et håb.
ALT LIGGER PÅ FORÆLDRENES SKULDRE
Selvom Lilas genfejl er kompliceret, så har sundhedsvæsenet
efter forholdene gjort det godt, synes Sabrina:
”Jeg kan mærke, at de i dén grad mangler ressourcer. De er
meget pressede, og det kan være meget svært at komme i kontakt med lægen. Men man kan altid komme i kontakt med
Lillas faste sygeplejerske – hun er guld værd for os”, fortæller
hun: ”Med det de har, så synes jeg, at de har givet os en god
behandling. Og vi er altid blevet taget seriøst.”
Til gengæld har familien langt fra mødt samme forståelse og
imødekommenhed hos kommunen:

Lila er i en særlig børnehave et par timer ugen – mere kan
kun ikke overkomme. Resten af tiden tager forældrene sig af
hende. De overvåger hende også om natten, fordi hun sover
uroligt, og de frygter, at der kommer anfald som det, der var
ved at slå hende ihjel:
”Hun bevæger sig meget om natten. Og når hun rumsterer, så
vågner vi, fordi vi skal være opmærksomme på anfald. Hun
vækker os også nogle gange fysisk, fordi hun ligger i sengen
sammen med os og sover. Så de fleste nætter bliver det ikke til
meget søvn. Det er sindssygt hårdt”, siger Sabrina og fortæller, at hun i nat kun har sovet i tre timer.

16 TIMERS TABT ARBEJDSFORTJENESTE

”Kommunen har sparet, så meget ligger på forældrenes
skuldre. Det er os, der skal varetage tingene i dagligdagen”,
fortæller Sabrina og giver Lilas hjælp fra talepædagog og fysioterapeut som eksempel:

På grund af den megen pleje og tætte overvågning, som er
nødvendig for Lila, har familien søgt om tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid til faderen, Ronni Smollerup. Men heller ikke
der har kommunen været imødekommende.

”Det er ikke sådan, at talepædagogen går ind og arbejder med
Lila. Det er os, der har fået vejledningen, og så skal vi selv
løfte opgaven”, fortæller hun.

Ronni Smollerup har skiftende arbejdstider, og det har kommunen brugt som argument for, at han kun skal have tabt
arbejdsfortjeneste for de 16 ugentlige arbejdstimer, der ligger
mellem 8 og 16.

Det er det samme med fysioterapeuten, der kun arbejder med
Lila en time om ugen. Det er så op til forældrene at lave de
daglige øvelser med hende. Og som Sabrina siger: ”Hun har
brug for meget træning.”

Det er begrænset, hvad lægerne har af erfaringsgrundlag for
at behandle en sygdom, der kun er otte mennesker, der har.
Men i en videnskabelig artikel er fire af tilfældene og deres
behandling beskrevet, og her er der en ung kvinde, som har
været anfaldsfri i seks år på en medicinering, som Rigshospitalet også bruger på Lila.
Forældrene håber, det vil gå deres datter som det er gået den
unge ukendte kvinde. Eller at Lilas hjerne udvikler sig, så der
på den måde sker forbedringer.
”Vi håber, at vi kan blive, hvor vi er med anfald, eller at det
måske kan blive bedre. Men jeg ved ikke rigtig, om vi tror på
det. Men vi har et håb.”
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HVAD ER KOMORBIDITET
OG MULTISYGDOM?
OG HVORFOR ER DER FOKUS PÅ EMNET?
”Komorbiditet” eller ”samsygelighed” bruges ofte som betegnelse for, når én sygdom går forud for en anden og betragtes
som medvirkende til den efterfølgende sygdom.
”Multisygdom” eller ”multimorbiditet” bruges ofte som betegnelse for, når flere kroniske sygdomme er til stede samtidig.

ØGET FOKUS PÅ KOMORBIDITET/MULTISYGDOM
I de senere år er der kommet stigende fokus på komorbiditet/
multisygdom bl.a. fordi:
– Den stigende levealder i befolkningen medfører flere kroniske sygdomme, som igen medfører et øget behov for socialog sundhedsindsatser
– Den stigende specialisering af sundhedsydelser fokuserer
på de enkelte specialområder og i mindre grad på det hele
menneske
– Der er brug for mere viden om sammenhængen imellem de
forskellige sygdomme og behandlingen af disse

– Komorbiditet øger risikoen for, at patienter ikke passer ind i
de etablerede standardiserede behandlingspakker
– Der er brug for mere indsigt i sammenhængen imellem de
somatiske og psykiatriske sygdomme
– Der er brug for en grundlæggende begrebsafklaring for at få
eksakte tal på omfanget
– Komorbiditet spiller en vigtig rolle for, hvordan sundhedsvæsenet skal organiseres
Komorbiditet forekommer ved de fleste sygdomme og kræver samarbejde imellem de forskellige specialiserede enheder
på hospitalerne samt mellem hospitaler og de praktiserende
læger.

SUNDHEDSLOVEN
I Danmark fremgår det af sundhedsloven at, landets fem regioner er forpligtet til hver især at indgå en sundhedsaftale,
som sikrer, at patienterne/borgerne får en sammenhængende
og koordineret indsats i forløb, der går på tværs af sektorerne. Det gælder særligt for patienter med psykiske sygdomme,
patienter med kroniske sygdomme samt ældre med komorbiditet, hvor det er vigtigt, at indsatsen koordineres.
8
Kilde:” Komorbiditet i somatik og psykiatri, forståelse, betydning
og konsekvenser” af Alv A. Dahl, Ellen Karine Grov, Dansk Psykologisk Forlag 2016

AF LOTTE HILLEBRANDT
lotteh@epilepsiforeningen.dk
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MARIANNE VIDSTE IKKE, HUN KUNNE FÅ

KNOGLESKØRHED

En af de sygdomme epilepsi og behandling med epilepsimedicin kan medføre er osteoporose; altså knogleskørhed. ”Jeg blev chokeret. Det havde jeg slet ikke set komme”,
fortæller Marianne Nielsen

Marianne Nielsen har haft epilepsi i mange år. Hun får anfald, hvor hun uden at være ved bevidsthed mumler og laver
mærkelige lyde eller står med trækninger i den ene side.

hvis man ryger, drikker alkohol, spiser usundt, dyrker for lidt
motion eller tager visse epilepsipræparater i årevis, risikerer
man, at det går hurtigere ned ad bakke, end det burde.

”Min mand, der dengang var min kæreste, troede jeg havde
slugt noget, og jeg blev kørt akut til sygehuset”, fortæller hun
om dengang i puberteten, hvor det blev opdaget, at hun havde
epilepsi.

I Mariannes tilfælde har hun aldrig røget. Som de fleste epilepsipatienter har hun et fornuftigt forhold til alkohol, og hun
har også løbet og gået i fitnesscenter.

For et år siden, fandt lægerne så ud af, at epilepsi ikke længere
var Mariannes eneste kroniske sygdom.

EN GRUNDIG OG OPMÆRKSOM LÆGE
Marianne havde fået en ny og omhyggelig læge på Epilepsihospitalet Filadelfia. Lægen gennemgik Mariannes almene
helbredstilstand og så, at hun havde fået oxcarbazepin (Apydan) og levetiracetam i mange år:
”Så syntes hun, at jeg skulle til en knoglescanning. Det synes
jeg lød mærkeligt, men jeg sagde, at det kunne jeg da godt.”
Det viste sig, at det var en klog beslutning:
”Så fandt de ud af, at jeg havde knogleskørhed, og det var i det
hårde stadie”, fortæller den 53-årige mor og mormor: ”Jeg blev
chokeret. Det havde jeg slet ikke set komme.”
Marianne læste senere her i bladet, at epilepsimedicin kan
give knogleskørhed eller osteoporose, som det rettelig hedder, og netop oxcarbazepin og levetiracetam var et par af de
præparater, der nævnes i den forbindelse.

DYRKEDE MOTION OG RØG IKKE
Alle mennesker mister knoglemarv, når de bliver ældre, men
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”Det har jeg gjort meget”, siger hun om motionen: ”Men så
på grund af det her, så tænkte jeg: Nej, det tør jeg ikke; tænk
hvis det skader.”

Jeg er et positivt menneske – der er mange der har det værre end mig.
Og så længe der er behandling og sådan noget, så går det nok.
Men nu ved hun, at motion tværtimod er noget, der er med til
at styrke knoglerne: ”Jeg skal i gang igen. Men det er lige det
med at sparke sig i gang.”
Hendes osteoporose sidder i hofterne og bliver behandlet på
Vejle Sygehus. En gang om året får hun en indsprøjtning med
medicin af typen bisfosfonater, og hvert andet år bliver hun
scannet.

graver sig ned og græder over, at man har fået noget,” siger
hun: ”Jeg er et positivt menneske – der er mange, der har det
værre end mig. Og så længe der er behandling og sådan noget, så går det nok.” 
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Det, at hun nu har fået en ekstra sygdom at bokse med, har
ikke slået Marianne ud: ”Det kan ikke nytte noget, at man

AF PER VAD
pervad@epilepsiforeningen.dk

DH organisationer i Holbæk inviterer til

Hjernedag

onsdag den 11. marts 2020 kl. 10.00-16.00
på Fjordstjernen, Isefjord Allé 27, 4300 Holbæk
Hjerneugen er en landsdækkende markering af de særlige vilkår og udfordringer, mennesker med en hjerneskade
lever under, samt informationer om hvilke særlige foranstaltninger, som kan afhjælpe disse vilkår. Vi byder på et
alsidigt program, som sætter fokus på, hvordan vi støtter bedst muligt op om denne borgergruppe.
Program
Kl. 10.00-10.10 Velkomst v/formand for Handicaprådet
Sytter Kristensen
Kl. 10.10-11.10 Neurohabilitering (genoptræning)
efter hjerneskade v/ledende sygeplejerske Lis Petersen
og ledende overlæge Niels Jørgen Dalsgaard – begge fra
Center for Neurohabilitering, Filadelfia, Dianalund
Kl. 11.10-12.00 ”Hvem er jeg, når jeg ikke er den, jeg
var? Og hvor er Holbæk i dag? v/kandidat i pædagogik
& psykologi – lærer Søren Toftebo
Kl. 12.00-13.00 Frokost
Kl. 13.00-14.30 I region Sjællands budget 2020 er
der afsat penge til hjerneskadede og genoptræning. 3
regionspolitikere vil løfte sløret for, hvad disse 30 mill.
kr. skal bruges til. Camilla Hove, Venstre. Kirsten Rask,
Socialdemokratiet. Anne Møller Ronex, Radikale Venstre

Kl. 14.30-14.45 Pause og kaffe
Kl. 14.45-15.45 Handicappolitikken i Holbæk kommune, hvad er der fokus på? v/kommunalpolitiker og medlem af Handicaprådet Carsten Andersen, Venstre
Kl. 15.45-16.00 Afslutning v/Sytter Kristensen
Tilmelding senest 26. februar til Conni Valentin
Pedersen på connip@youmail.dk eller sms 5048 8495
Frokost: 2 stk. smørrebrød, kaffe/the og æblekage
– pris 68 kr., som indbetales på 1551 3562210377 eller
MobilePay 5048 8495.
Med venlig hilsen fra Arbejdsgruppen
Conni, Epilepsiforeningen
Ilse, Hjernesagen & Sytter, LEV
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SOCIALRÅDGIVEREN OM KOMORBIDITET OG MULTISYGDOM:

”DET STILLER UHYRLIGE
KRAV TIL DEN ENKELTE OG
DE PÅRØRENDE”
Fra rådgivningssamtalerne ved vi, at det kan være svært nok at få tingene til at hænge
sammen, når man har epilepsi. Men når man samtidig fejler flere ting oveni eller sammen med, bliver tingene en ekstra tand komplekse
Borgere med epilepsi kan som bekendt møde mange fagpersoner i de ofte årelange kontakter med offentlige systemer, der
har ansvar for hver deres lille del af borgerens liv: daginstitutioner, skolen, ungdomsuddannelser, jobcentre, sygehus,
praktiserende læge og socialforvaltning. Det stiller uhyrligt
store krav til den enkelte og de pårørende at kunne navigere
mellem disse ofte mange forskellige personer og forskellige
indgangsvinkler til dig som borger, patient, elev, klient – eller
hvad man nu bliver kaldt.

Som voksen kan man opleve, at man i én afdeling af kommunen arbejder i én bestemt retning f.eks. mod fuld beskæftigelse, mens man i en anden afdeling har en anden dagsorden,
der kræver tid og overskud på en måde, som umuliggør et
arbejde. Her er det min erfaring, at der ofte kan være betydelige problemer med at få især social- sundheds- og beskæftigelsesområdet internt i kommunen til at koordinere tingene.

Og for mange er det et kerneproblem, at der mangler sammenhæng i indsatserne mellem de forskellige sektorer, og at
man som oftest selv skal stå for både koordinering og tjek af,
om tingene bliver gjort som aftalt.

Der er betydelige praksisproblemer med mangel på sammenhæng mellem indsatserne i det regionale sundhedsvæsen og
kommunerne.

I det følgende kommer jeg med nogle udvalgte praksiseksempler fra rådgivningstelefonen på problemer, nogle oplever i
forbindelse med epilepsi og multisygdom.

INTERNT I KOMMUNEN
Hvis dit barn med epilepsi har praktisk medhjælp i skolen, og
efter skoletid har behov for en handicaphjælper er sammen
med barnet, indtil du eller en anden forælder kommer hjem
fra arbejde, kan man opleve, at hjælpen i skolen varetages af
én person, mens en anden ansættes til at passe barnet i hjemmet. Her har man i visse kommuner ikke den nødvendige
fleksibilitet, mens andre kommuner ser anderledes på det.
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MELLEM KOMMUNE OG SUNDHEDSVÆSEN

Hvis du eksempelvis har fået en udredning, og det viser sig,
at du har kognitive vanskeligheder, er det vigtigt, at det videreformidles til kommunen, så man her kan tage højde for
eventuelle vanskeligheder, som der måske skal kompenseres
for. Hvis du er – eller bliver – ledig, får jobcentret ikke besked
om de eventuelle vanskeligheder, du har. Hvis du ikke selv
oplyser om det, betyder det, at medarbejderen på jobcentret
selv skal få øje på, at du har kognitive vanskeligheder og bede
sygehuset om rapporten; medarbejderen på jobcentret ved
imidlertid ofte meget lidt om epilepsi og dens mulige følger.
Resultatet kan blive, at der ikke bliver kompenseret for dine
vanskeligheder, og at du gennem flere år bliver ”misforstået”.
Man ved ganske enkelt ikke, hvilke vanskeligheder du har, og
kan derfor heller ikke kompensere for dem.

hvilken øvrige indsatser, den unge kan få behov for; måske
har mor eller far modtaget tabt arbejdsfortjeneste, og i så fald
stopper ydelsen helt automatisk den dag, barnet bliver 18 år.
Det er en stor mundfuld at blive voksen; især for mange unge,
som overhovedet ikke er klar til den ændring.

HVAD GØR MAN VED PROBLEMET?
De her problemer er ikke nye; faktisk er de lidt af en klassiker.
Og der arbejdes også heftigt på at løse nogle af udfordringerne. Eksempelvis skal alle kommuner fra 2021 tilbyde et sammenhængende forløb med udgangspunkt i én samlet handleplan, hvis en borger har komplekse vanskeligheder.
Der er også lovgivning på vej om overdragelse af sager, så
kommunerne nu forpligtes til at påbegynde overgangen til
voksenlivet ved det 16. år.
Men jeg gætter på at emnet også vil fylde godt op i rådgivningstelefonerne i årene, som kommer. Desværre. 
8

I OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN
Fra rådgivningen ved vi, at overgange internt i kommunen
kan skabe problemer, når den unge skal fra Børn- og ungeafdelingen i kommunen og over i voksenafdelingen. Det er ikke
gjort med at oversende en journal. Der bør som minimum
være taget stilling til fremtidig forsørgelse, bolig og beskæftigelse til den unge. I samme omgang skal der tages stilling til,

AF HELLE OBEL
helleobel@epilepsiforeningen.dk

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
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