Epilepsi
EPILEPSIFORENINGEN

Årgang 54

Nr. 4

2020

NÅR FAR ELLER MOR HAR EPILEPSI

FREYAS MOR HAR EPILEPSI:

”DET HAR GIVET OS EN
STÆRK RELATION
OG GJORT MIG TIL DET
MENNESKE JEG ER I DAG”
I dag er Freya 17 år. Selvom hun har haft angstdiagnoser og depression på grund af
moderens sygdom, så kan hun i dag også se de gode ting, en barndom med en syg mor
har givet hende

Da Freya Møller var 5 år, begyndte hendes mor at få ondt i
hovedet. Meget ondt i hovedet. Hun blev scannet, og det viste sig, at hun havde en hjernetumor, og efterfølgende fik hun
også epilepsi.
Freya kan huske, at det var op mod jul, hvor det også er Freyas
fødselsdag, at de fandt ud af det: ”Hun kom og hentede mig
i børnehaven. Jeg kan bare huske, at jeg havde gået og grædt
hele dagen,” fortæller hun i dag, hvor hun er 17 år og går i
gymnasiet.
Freya, der altid har boet alene med sin mor, er et af den slags
børn, der spekulerer dybt og længe over alle ting. For eksempel lærte hun ikke at cykle, før hun var 9 år, fordi hun tænkte
på alle de mulige og umulige ting, man kan forestille sig, der
kunne gå galt. Så moderens tumor, hjerneoperationer og epilepsi tog hårdt på hende:
”Jeg har en angstdiagnose og har været gennem to depressioner. Jeg var meget nede – også fordi min far ikke var inde i
billedet, så det har været noget, jeg var alene med.”

”Jeg kan huske, at den første gang, jeg var med til lægen,
spurgte jeg, om de havde en dato for, hvornår hun skulle dø,”
fortæller gymnasiepigen, der dengang var fyldt med mørke
tanker om moderens fremtid, og for eksempel spurgte sig
selv: ”Vil hun være der til mit bryllup?”

HØRTE MODEREN KALDE
Freya er i dag en teenager, der er mere moden og mere ansvarsfuld, end mange af sine jævnaldrende. Hun er også god
til ikke at gå op i små ting og god til at håndtere paniksituationen, fortæller hun.
Så selvom det helt tydeligt ikke har været nemt at vokse op
med en alvorlig syg mor, så har det også givet hende noget.
Og hvis Freya kunne trylle, så havde hendes mor aldrig haft
en hjernetumor og epilepsi, men hun ville ikke nødvendigvis
gøre det:
”Da jeg var mindre, ville jeg ønske, at jeg ikke havde andre
problemer, end hvor mange lommepenge jeg fik. Men nu ville
jeg ikke ønske det. Jo, selvfølgelig for min mors skyld, men
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ikke for mig selv. Det har gjort os tættere og givet os en rigtig
stærk relation, og det har gjort mig til det menneske, jeg er
i dag,” siger hun og tilføjer efter at have tænkt lidt over det:
”Måske hvis man kunne trylle halvdelen væk.”
Da Freya var 7-8 år, lærte hun at tage sig af moderen, når hun
havde anfald: ”Nogle gange skulle hun ligge ned, og så fik
hun noget blødt under hovedet. Og så tog jeg bare tid og ringede til min morfar, så vi sammen kunne ringe til ambulancen, hvis det tog mere end 5 minutter.”
Selvom hun blev god til at håndtere anfaldene, var frygten for
dem og vagtsomheden der hele tiden: ”Hvis hun kaldte på mig,
fordi vi skulle spise, tænkte jeg: ’Fuck, nu er der noget galt’”.
Under sin depression fik Freya hallucinationer, hvor hun hørte moderen kalde på hende: ”Så det sidder dybt i mig.”
Hun har også altid været bange for, at moderen skulle være
alene, når der kom anfald: ”Det var en af grundene til, at jeg
var sygemeldt i det meste af 9. klasse. Der gik jeg herhjemme.”
”Jeg skulle have været på efterskole sidste år, men jeg endte
med at blive hjemme,” fortæller hun. Skolen lå i Jylland, og et
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helt år så langt væk fra moderen, der så skulle være alene, var
for meget. Så i stedet startede Freya i gymnasiet.

ANFALD I BUSSEN

Moderens anfald blev også temaet for en skolestil.
I 8. klasse fik eleverne som eksamensopgave, at de skulle lave
en stil om en sag, der lå dem meget på sinde. Freya skrev om
sin mors epilepsi og opfordrede folk til at lære mere om førstehjælp. I stilen fortalte hun, hvordan folk stod og gloede, når
moderen fik anfald i det offentlige rum:
”Jeg var 10 år gammel. Min mor og jeg skulle til Ballerup, og
hun fik et epileptisk anfald i bussen. Jeg var vant til at håndtere situationen derhjemme, når anfaldene kom, men i en
kørende bus? Jeg flippede ud. Altså indeni. Udenpå var jeg
et skræmt barn, der søgte de voksne passagers blikke”, skrev
hun i stilen.
Det er ikke den eneste gang, hun har mødt manglende viden
om førstehjælp, fortæller hun: ”Vi har også prøvet, at der kom
en, der var sygeplejerske, der ville stikke en pille op i enden på
moderen. Så sagde jeg: ’Njar, ved du hvad, jeg tror vi har styr
på det og klarer det selv.’”

Hvis hun kaldte på mig, fordi vi skulle spise, tænkte jeg:
’Fuck, nu er der noget galt’
FLYTTER TIL BEDSTEFORÆLDRENE
Op gennem årene har Freya været gennem forskellige faser
i forhold til sin mors sygdom: ”Der var en periode, hvor jeg
ikke ville høre om det, og så var der perioder, hvor jeg ville
vide alt.”
Når hun havde spørgsmål og bekymringer, var det ikke moderens læger, hun gik til.
Freya var god til ikke at vise sin frygt, og hun var god til at
håndtere sin mors sygdomme. Så moderens læger har aldrig
spurgt ind til, hvordan Freya havde det. Men hun har hele
vejen haft gode snakke med sin mor, der har svaret på alle
hendes spørgsmål. Og Freyas gode råd til andre familier er
da også, at de skal tale om epilepsien og tage alle børnenes
spørgsmål alvorligt:
”Man skal ikke undervurdere børn. Hvis du har et barn på
10 år, så skal du ikke tale til dem, som om de var 5 år. For
de forstår meget mere, end man tror. Fortæl dem, hvad der
skal ske, men tag dem ikke med på råd. Og svar på alle deres
spørgsmål, ellers finder de selv måder at få information på.”
Det med selv at søge viden har Freya prøvet: ”Når man googler hjernetumor, så kommer der ikke ret mange gode ting
frem. Så jeg var sikker på, at hun skulle dø.”

Når man googler epilepsi, kan man også hurtigt komme på
afveje: ”Des mere man læser om det, des mere mærkeligt bliver det. Så kommer der noget med ’Exorcisten’, og jeg ved ikke
hvad frem.”
I dag har Freyas mor det bedre. Hun er ved bevidsthed under epilepsianfaldene, der nu er reduceret til ticks i højre side
af ansigtet og nogle følelsesløse fingre på den ene hånd. Og
Freya har lært, at moderen har andre at trække på end sin datter og godt kan klare sig alene. Så for at koncentrere sig om
sine studier flytter gymnasiepigen nu ind hos sin mormor og
morfar:
”Jeg elsker min mor og elsker at bo sammen med hende. Men
det tager så hårdt på mig at leve sammen med en med en kronisk sygdom, at det vil gå ud over min skolegang. Og jeg har
lært, at min mor godt kan klare sig selv. Det havde jeg svært
ved at se, da jeg var lille.”
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Få mere ud af din medicin
og giv gratis donationer.

DrugStars er en app, der minder dig om at tage din medicin som ordineret, og
herefter belønner dig med stjerner. De optjente stjerner kan du donere til
Epilepsiforeningen, og i den forbindelse konverterer DrugStars stjernerne til penge.

En anden måde at tjene stjerner på er ved at lave en bedømmelse af din medicin.
Udover at du herved får endnu flere stjerner til at donere, så giver dette dig også
mulighed for at følge med i, hvordan det går med din medicin.
Scan QR-koden på billedet til venstre for at hente appen, eller søg
efter DrugStars der, hvor du normalt henter dine apps.

EPILEPSIFORENINGEN SIDE 9

TEMA: NÅR FAR ELLER MOR HAR EPILEPSI

BØRN, DER ER PÅRØRENDE,
KAN IKKE BRUGE
MEDLIDENHED TIL NOGET
Børn, der har søskende eller forældre med epilepsi, har ingen glæde af at blive bestyrket i, at det er synd for dem. De har brug for alderssvarende viden, nødplaner, voksenstøtte, ærlig snak og andre pårørendebørn at tale med, siger Malene Gerd Petersen,
der i 20 år har beskæftiget sig med børn som pårørende
Vasketøjet hænger på snoren og blafrer i den lette vind. Og
den skarpe efterårssol skinner gennem kolonihavehusets terrassedør og store vinduesparti og oplyser stuen, hvor der står
kaffe og et udvalg af kager på spisebordet:
”Min mand siger, at alle skal have kaffebrød, for det fik han,
da han var barn”, smiler Malene Gerd Petersen og præsenterer kagerne: ”Min mand voksede op i Vedbæk, og der spiser
de altså nogen andre kager end der, hvor jeg kommer fra.”
Malene Gerd Petersen er uddannet pædagog og har i 20 år arbejdet med børn, der er pårørende til syge og handicappede.
Hun holder kurser, laver pædagogiske samtaler, holder foredrag og skriver bøger om børnene. Hun har primært arbejdet
med søskende til børn og unge med handicap, men de ting,
hun siger, passer også godt på børn og unge, der har en forælder med epilepsi.

DE ER IKKE SKYGGEBØRN
”Der er mange, der spørger mig: ’Vil du ikke komme og fortælle om skyggebørn?’ Og det vil jeg simpelthen ikke. For hvis
man først siger det – at de er skygge- eller glemte børn – så
har man stigmatiseret dem hundrede procent,” siger Malene
Gerd Petersen og vender flere gange i løbet af samtalen tilbage
til, at børnene ikke kan bruge til noget, at man bestyrker dem
i, at det er synd for dem.
Børnene er glemt i systemet og klemt i familierne, men når
de skal hjælpes, bliver man nødt til at se verden, som den er,
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mener hun: ”Udfordringen i at holde til det er, at det ikke kan
være anderledes. Det kan godt være en lidt tung besked. Men
det er bare sådan, det er; det er vilkårene hjemme hos dem.”
”Vi skal passe godt på dem: Hvad kan vi hjælpe dig med?
Hvordan kan vi gøre det nemmere? Hvem er der, som kan
hjælpe dig? Så kan vi lægge en plan i stedet for at synes, at det
hele er frygteligt.”
”Jeg tror, det er udfordrende; det er anderledes at være dem.
Men des mere åbenhed der er, des nemmere er det at tackle.
Og jo flere ekstra personer vi sætter i spil omkring dem, jo
nemmere er det at være i. Hvis en moster, en mormor, en onkel, eller en fætter træder ind på arenaen og hjælper med at
løfte, så kan man meget mere.”
Det er ikke kun i den nuværende situation, at andre voksne
er vigtige. De er også centrale, når børnene senere skal huske
sin barndom.

Nogle bliver faktisk
overraskede, når de kommer ind
ad døren: ’Hold da op, her er ti
andre; og jeg troede, at jeg var
den eneste.’

Hvis for eksempel din mor har epilepsi og måske kan have
svært ved at huske, så er det vigtigt, at nogle andre kan træde
til: ”For børnene i jeres forening, tror jeg, det er vildt vigtigt,
at de får deres barndom fortalt af nogle andre også – at de har
flere livsvidner – for det dur jo ikke, at det er glemt: ’Mor kan
du huske dengang?’ ’Nej, det kan jeg ikke.’ Så er det vigtigt, at
moster eller far kan sige: ’Jeg kan da godt huske den gang, du
var fire år og faldt på din cykel’. Vi bruger rigtig meget krudt
på at finde flere voksne til de her børn.”

der en søster på søskendekursus, hvis bror, der var multihandicappet og altid lå ned, fik sondemad og ikke havde noget
sprog. Under kurset sagde pigen ikke ret meget, og Malene
frygtede, at hun ikke fik noget ud det:

SÆT DEM SAMMEN MED LIGESINDEDE

TAG DEM ALVORLIGT

Når hun holder kurser for børnene, er et af de essentielle budskaber, at de ikke er alene: ”Nogle bliver faktisk overraskede,
når de kommer ind ad døren: ’Hold da op, her er ti andre; og
jeg troede, at jeg var den eneste.’”

Der er pårørendebørn, der ender med at få stress eller depression. Men de børn, Malene ser, er de heldige, som får støtte
og tilbud i tide: ”Jeg har oplevet børn og unge, der kom på
søskendekursus og var på vej ud i nogle tunge tanker, fordi
de simpelthen ikke havde mødt andre i et pårørendetilbud.”

Det børnene får allermest ud af og har allermest behov for, er
at tale sammen om de ting, de har tilfælles: ”Det øjeblik, der er
så forløsende, er når en siger: ’Sådan er det også hjemme hos
mig.’ ”Nå!? Hvad gør du så, når det sker?’ Og så går snakken.”
En ting som børnene tit oplever i mødet med ligesindede er,
at deres problemer bliver sat i perspektiv. For eksempel var

”Men da forældrene kom til samtale, fortalte de, at hun var
kommet hjem og havde sagt: ’Vi er bare så heldige, ved I det?
Tænk der er nogle der har søskende, der slår dem. Men min
bror smiler bare altid, når jeg kommer ind i rummet.’”

Dér kan patientforeningerne spille en central rolle, som de
heldigvis nu mere og mere er ved at sætte fokus på. ”Jeg mødte en pige, der sagde: ’Er du godt klar over, Malene, at når vi
er på weekend med vores patientforening, så skal min far og
mor ind og høre foredrag, og jeg skal sidde og male pastaskruer med guldspray? Jeg vil også snakke og mødes med no-
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Hos børn, der ser sin mors eller fars anfald, kan der være en
frygt, at forælderen kan dø. Det må man tage fat om: ”Man
kan tage til lægen, blot med det formål at få at vide: ’Nej, det
dør hun ikke af. Det kan se sådan ud, men jeg er læge, og jeg
ved, at det dør man ikke af, så det skal du ikke gå og tænke på.’ Derefter kan man lægge en plan for, hvad barnet kan
gøre, når der kommer et anfald. Det kan være helt lavpraktisk
som at tegne, høre musik, gå over til naboen, ringe til mormor,
bare man kender planen.”
Når man taler om sygdommen, skal man være ærlig, bruge
de rigtige ord og forklare tingene, sådan som de er og naturligvis indenfor en alderssvarende ramme, råder Malene Gerd
Petersen og fortæller om en pige, der har problemer med at acceptere sin cerebrale parese. Og hendes mor og far har i bedste
mening kaldt hendes spastiske lammelse noget andet:

gen.’ De har så meget brug for at snakke sammen, og det gør
de ikke ved at komme i Djurs Sommerland.”
”Okay, det må jeg så sige til vores kredse, der tit laver den
slags ture”, siger jeg.
”Nej. Det skal de naturligvis også lave”, replicerer hun: ”Men
der skal ikke mange greb til. Man kan godt male pasta og så
lige også skulle trække et par tekstkort fra en bunke og fortælle noget om det, der står på kortet.”
Nogen andre, som hun drømmer om vil tage et ansvar, er folkeskolen: ”Hvis der i folkeskolen var en lektion om året, hvor
man talte om det at være pårørende som barn, så ville alle
have haft 10 timers undervisning/samtale om det, når de gik
ud af skolen, de ville eje et fælles sprog. Og de af dem, der ikke
er pårørende, de bliver det. Alle bliver pårørende.”

TAL ÆRLIGT OM TINGENE
Når man i familien skal tale om tingene, så skal man ikke indkalde til møde og tage en alvorlig snak. Man skal sige det i de
lette situationer, mener Malene: ”Det bedste spørgsmål, man
kan stille børnene, det er: ’Hvad siger du, hvis der er nogen,
der spørger?’ Så får man fuldstændig at vide, hvor deres forståelse er henne.”
Det er vigtigt at få taget fat om de bekymringer og spørgsmål,
børnene går rundt med: ”Det er jo sådan, at jo mere tid, du
bruger på at tænke på et problem, jo tungere bliver det. Så jo
hurtigere du kan slukke for alarmen jo bedre.”
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”Hun kalder det sin drille-hånd og drille-fod. Det er vi ved at
tage væk, for ingen aner jo, hvad hun mener. De andre børn
tænker: ’Hold nu op, ved hun ikke, at den der fod sidder helt
forkert? Hvorfor kalder hun det sådan noget?’”

AFTAL PLANER
”Viden og aftaler er alfa og omega, både i hverdagen og i samtaler om fremtiden” understreger Malene. Børnene skal vide,
hvad de skal gøre i de forskellige situationer, der kan opstå.
Og de skal vide, at der er taget højde for dit og dat, så de behøver ikke bekymre sig om det.”

Viden og aftaler
er alfa og omega
Planerne og aftalerne er afgørende på alle områder: ”Det gælder også, når noget kan være uforudsigeligt, som hos for eksempel jeres medlemmer: ’Hvad skal vi gøre, hvis det sker?’
Sådan en plan skal jo altid laves i fredstid.”
En god plan er også vigtig, når den tid kommer, hvor børnene
skal flytte hjemmefra og efterlade sin forælder med epilepsi:
”De børn, jeg kender, hvor der ligger en plan, som de kender
og er trygge ved, der tror jeg, det går helt anderledes, end hos
dem, der tænker: ’Der er ikke andre end mig; jeg kan ikke
lige få øje på, hvem der skal hjælpe mig med at hjælpe mit
familiemedlem.’”

DET ER FOR LIVET
At være vokset op i en familie med en handicappet mor, far,
søster eller bror påvirker en for livet og farver, hvem man bliver som voksen:

”De er jo dem, de er, og de er lige så forskellige som alle andre,
og man kan ikke se det på dem. Men jeg tror, at hvis man
kunne se ind i deres tankegang, har de en større rummelighed. Jeg tror, det er dem, der vokser op og bliver meget lidt
fordomsfulde og som kan noget helt specielt i forhold til at
rumme anderledeshed i mange aspekter,” siger Malene Gerd
Petersen, der tit følger de børn, hun har mødt op gennem livet
via Facebook og andre former for kontakt.

af livet. Det er naturligvis meget anderledes at vokse op som
pårørende, og det rører ved andre dybe personlige faktorer.
Det er dog stadig det vilkår og de rammer, der er. Det skal vi
støtte dem i.
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Men hun siger også, at alle defineres af de rammer og vilkår,
de vokser op under. Det gælder for eksempel også for børn,
der vokser op i en aktiv håndboldfamilie, bliver træner for lilleputholdet som teenagere og er vilde med håndbold resten
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Sommerspil i Varde

Fyrtøjet – en gnist i Andersens liv
Mandag den 12. juli 2021
Kreds Sydvestjylland inviterer foreningens medlemmer til fællesspisning
på Hotel Arnbjerg kl. 18.
Kl. 20 opfører 7-kanten årets sommerspil med musik og tekst af
Martin Brygmann på scenen i Arnbjergparken.
Pris inkl. sommerspilsbuffet,1 øl eller vand og billet til sommerspil: 250,Begrænset deltagerantal.
Tilmelding til Lars Frich Sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk
Indbetaling sker, når du har modtaget bekræftelse på din deltagelse.

KREDS SYDVESTJYLLAND

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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