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Daniel blev

BANGE FOR
CHEFEN
Anja har det som

BLOMMEN I ET
ÆG PÅ JOBBET
Brian leverer

VIGTIG VIDEN TIL
KOMMUNERNE
Tema

EPILEPSI PÅ ARBEJDE

LEDER

TAG SKEEN I DEN ANDEN HÅND
Vi har hørt parolen fra økonomiske vis
mænd: ”Det går godt i Danmark, vi er
midt i et opsving, ledigheden er lav, og
der er mangel på arbejdskraft.” Meget
afhænger som bekendt af øjnene, der
ser. På bagsiden af den medalje finder
vi gruppen af mennesker med sygdom
og handicap, der ikke ligefrem topper
på beskæftigelsesskalaen. Faktisk er
ledigheden her meget høj.
En del mennesker med epilepsi er ikke i
stand til at passe et job på det man kalder
ordinære vilkår. De har brug for særlige
rammer omkring deres job. Andre kan
slet ikke arbejde, og de skal sikres den
rette hjælp og støtte til at indgå i andre
former for fællesskaber.
Langt de fleste ledige med epilepsi, vi
hører fra i foreningen, nærmest tripper
for at blive en del af arbejdsmarkedet og
det meningsfulde fællesskab, der ligger
i et arbejde. Men det billede har vi reelt
set gennem mange år. Og der er brug
for, at vi tager skeen i en anden hånd,
og får skruet nogle systematiske ind
satser sammen.
Jeg tror, vi skal starte med det, som
politikerne kan gøre noget ved, så der
sikres de rigtige rammer. Se for eksem
pel på fleksjobordningen. Mange med

epilepsi er glade for fleksjob, som har
den fleksibilitet, der kan være brug for.
Imidlertid står vi med to problemer:
Det er for vanskeligt at blive visiteret
til fleksjob, og ordningen opleves som
uhensigtsmæssig for virksomhederne.
Begge problemer kan løses, hvis beslut
ningstagerne vil ændre på nogle regler
og love.
Epilepsiens konsekvenser er ikke ens
for alle. Nogle har ingen problemer
med at få og passe et job på ganske al
mindelige vilkår. Andre har større eller
mindre vanskeligheder. Derfor er det
vigtigt, at du kender din epilepsi godt.
På den måde hjælper du både dig selv og
arbejdspladsen med at forstå og hjælpe
med udfordringerne.
Det offentliges hjælp skal være rettet
mod den enkeltes behov. Det kræver
først og fremmest, at de som skal hjælpe
med uddannelse og job, forstår sygdom
mens konsekvenser, og hvordan det
kan spille ind på uddannelses- og be
skæftigelsesmulighederne. Derfor skal
den rigtige og håndholdte individuelle
viden være tilgængelig for den enkelte
sagsbehandler på landets jobcentre.
Epilepsiforeningen har i forbindelse
med Sundhedsstyrelsens eftersyn af

epilepsiområdet peget på, at alle med
epilepsi, der har brug for det, og uanset
alder, skal tilbydes en neuropsykologisk
test, hvor den enkeltes udfordringer af
klares præcist.
Disse tests er krævende og dyre.
Blandt andet derfor foretages de ikke
systematisk nu. Omvendt ved vi fra
forskningen, at langt, langt de fleste
følgeudgifter ligger andre steder; dag
penge, sygedagpenge, pension osv. Så
her kan et dyrt og besværligt redskab
faktisk sagtens risikere at tjene sig
hjem – mange gange endda. For vi skal
vide, hvad der virker, og hvad der ikke
virker for den enkelte, og hvordan evt.
kognitive problemer spiller en rolle for
arbejdsevnen. Her kan disse tests være
et uhyre vigtigt redskab.
Men det kan vældigt let blive et ufrugt
bart slagsmål mellem regionerne og
kommunerne, hvor man ikke holder
øje på bolden. Det er simpelthen for
ærgerligt...
Så lad os tage skeen i den anden hånd,
og få sat fokus på en ordentlig udred
ning og afdækning – sammen med en
håndholdt indsats er det vejen frem i
min optik.

Det er for vanskeligt at blive
visiteret til et fleksjob, og ordningen
opleves som uhensigtsmæssig
for virksomhederne"
Lone Nørager Kristensen Landsformand
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EPILEPSI PÅ ARBEJDE

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

GABRIELE ARBEJDER I ET KØKKEN:

”JEG KAN IKKE
MULTITASKE SÅ MEGET,
SOM JEG HAR KUNNET”
TRÆTHED OG PROBLEMER MED KONCENTRATIONEN ER GABRIELE GLASSES STØRSTE PROBLEM PÅ ARBEJDSMARKEDET, HVOR HUN IKKE KAN LIDE AT TAGE DE SMÅ PAUSER, NEUROPSYKOLOGEN HAR ANBEFALET.
For fem år siden fik Gabriele Glasse epi
lepsi som følge af forhøjet tryk i hovedet.
For halvandet år siden blev hun sat op i
medicin, så hun nu tager to præparater,
og det har indtil videre holdt anfaldene
i skak. Indtil da fik hun generaliserede
krampeanfald, og anfaldene har sammen
med trykket på hjernen skadet så meget,
at hun ikke vil få sine kognitive færdig
heder tilbage, har lægerne fortalt hende.
Gabriele har fået store problemer med
træthed og manglende koncentra
tion og arbejder nu fire timer om ugen
i jobpraktik i køkkenet hos Udbetaling
Danmark:
”Hvis jeg får flere opgaver, så kan jeg
ikke huske, hvad jeg skal”, fortæller den
39-årige sønderjyde.
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Hvis hun f.eks. skal ud i kølerummet
efter varer, og nogle kolleger beder
hende tage noget med ind til dem, så
får hun problemer: ”Så må jeg spørge
dem igen, for ellers kommer jeg ud med
to citroner, og de skulle have haft fire.
Men ellers går jeg bare derud igen”.

STRESS KAN NÆSTEN FÅ
HENDE TIL AT GRÆDE
For nylig var der fravær i køkkenet, så
hun fik en lille smule ekstra travlt og måt
te forlade komfuret et øjeblik for at hente
noget i kølerummet.
”Det havde jeg svært ved. Det at jeg
skulle gå fra det, jeg var i gang med og ud,
det kunne jeg ikke rumme i mit hoved. Jeg
fokuserede på, at nu ville det hele brænde
på, mens jeg var ude”, fortæller hun.

Det var dog en helt unødvendig bekym
ring, for intet brændte på, og hvis der
havde været noget, ville en af kollega
erne have taget over.
Hun har de samme problemer med
stress, hvis hun hjemme skal håndtere
flere opgaver.
”Jeg kan ikke multitaske så meget, som
jeg har kunnet”, fortæller hun:
”Hvis vi skal på weekendtur, mig og
min mand og vores børn, og jeg skal
pakke nogle små tasker til os alle
sammen, så kan jeg allerede der blive
stresset og næsten sætte mig ned og
græde.”

EPILEPSI PÅ ARBEJDE

Hvis jeg får
flere opgaver,
så kan jeg ikke
huske, hvad
jeg skal”

Heldigvis kommer det ikke til det: ”Jeg
har heldigvis en god mand, der griber
ind, inden det kommer så vidt.”

kenet, fortalte hun om sin epilepsi og
sine begrænsninger, så kollegerne har
fuld forståelse for hendes situation:

KAN IKKE LIDE AT TAGE PAUSER

”Jeg føler mig godt tilpas der og er glad
for at komme der. Og de har sagt, at hvis
jeg har behov for noget, skal jeg bare
sige til.”

Gabriele har været gennem en neuro
psykologisk undersøgelse på Filadelfia,
hvor man anbefalede, at hun kunne ar
bejde i fleksjob ti timer om ugen.
”Den neuropsykolog, der lavede testen,
anbefalede, at jeg skulle huske at tage
pauser. Men det er jeg ikke så god til, for
jeg er der jo kun i to timer, så jeg føler
ikke, at jeg også kan tage en pause.”
Hun ved godt, at hvis hun sagde, at hun
lige skulle bruge fem minutter, så ville
der ikke være nogen problemer med
kollegerne. For da hun startede i køk

Kollegerne har f.eks. forståelse for, at
hun kan have det forskelligt fra dag
til dag. Nogle dage har hun brug for at
passe sig selv og koncentrere sig om den
opgave, hun er sat til. Andre dage har
hun mere overskud og kan i højere grad
være en del af fællesskabet:
”Det, der gør det til en god arbejdsdag,
er, at de tager hensyn til hvilken dag
det er.”

Hvis vi skal på
weekendtur, mig og
min mand og vores
børn, og jeg skal
pakke nogle små
tasker til os alle
sammen, så kan jeg
allerede der bliver
stresset og næsten
sætte mig ned
og græde.”
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EPILEPSI PÅ ARBEJDE

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

BRIAN TRAK 40 JOBKONSULENTER

MED NED UNDER
VANDOVERFLADEN

KENDER DU DET, AT DU SYNES, JOBKONSULENTEN ELLER RÅDGIVEREN I KOMMUNEN IKKE FORSTÅR DIN
EPILEPSI? DET PRØVER SPECIALRÅDGIVNING OM EPILEPSI (SoE) FRA FILADELFIA AT GØRE NOGET VED.
VI VAR MED DEM, DA DE TOG TIL ESBJERG FOR AT FORTÆLLE JOBCENTERETS ANSATTE OM EPILEPSI.
Jobcenter Esbjerg ligger et stykke nede
ad en kedelig fabriksvej i udkanten af
den vestjyske fiske- og olieby. Jeg mø
der Brian Langeskov på centerets par
keringsplads, og vi står og taler lidt om
målet med dagen:
”Hvis jeg kan få fortalt, at epilepsi er
meget mere end anfald, og at de altid
kan kontakte os, så er jeg godt tilfreds”,
siger specialkonsulenten fra Specialråd
givning om Epilepsi.
SoE er et landsdækkende tilbud, som alle
kan trække på og få både rådgivning i
enkeltsager og få mere generel viden.
Det sidste er tilfældet i dag, hvor
jobcenteret har inviteret ham til at
komme og holde et to timers oplæg,
der skal gøre jobkonsulenterne lidt
klogere på epilepsi og de udfordringer,
mennesker med epilepsi kan have, og
som kan påvirke deres muligheder på
arbejdsmarkedet.

IKKE STOLE NOK
Mens Brian Langeskov finder sit oplæg
frem på computeren, begynder jobcen
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trets ansatte at strømme ind i lokalet og
tage kaffe fra rullebordet med plastik
bægre og store trykkander.
De er så mange, at de må skubbe til
den blå stofklædte rumdeler, der deler
det store lokale i to, og nogle går ind i
den tilstødende del af salen for at finde
stole og kommer tilbage med kontor
stole, som de bakser lidt med at indstille.
Men da Brian begynder sit oplæg, sid
der der omkring fyrre personer i lokalet
- en håndfuld af dem er mænd, resten
er yngre kvinder.
Da rådgiveren fra Filadelfia spørger,
hvor mange der fra deres privatliv eller
arbejde kender til en med epilepsi, ræk
ker tre ud af fire hånden i vejret. Og da
han spørger, hvor mange der personligt
kender en med epilepsi fra privatlivet, er
der stadig en del løftede hænder.
De, der har mennesker med epilepsi i
deres omgangskreds, sidder og nikker
genkendende, da han begynder at gen
nemgå de mange former for epilepsian
fald, der findes, og viser film af dem.
Nogle af filmstumperne er så voldsom

me, at folk ikke kan lade være at sidde
og hviske om dem med hinanden.

KOM TIL SKADE PÅ JOBBET
UNDER ANFALD
For at illustrere, de jobproblemer der
kan være i kølvandet på de forskellige
anfaldstyper, fortæller han om menne
sker med epilepsi, han har mødt.
Der er for eksempel kvinden, der fik an
fald, hvor hun først talte sort og kun sva
rede på fremmedsprog. Anfaldet varede
kun et par minutter, men bagefter var
hendes bevidsthed pløret, så hun i 40 mi
nutter ikke vidste, hvad hun foretog sig.
Det er indlysende, at den slags påvirker
ens arbejdsevne, men også en dagligdag.
Der var også de to industrislagtere, hvor
den ene kun var beskyttet af et lille skæ
reforklæde og under et anfald skar sig
selv voldsomt. Han havde forinden væ
ret anfaldsfri i flere år. Men på grund af
det stressende akkordarbejde, fik han
gennembrud af anfald. Desværre skete
det på arbejdet. Han kunne ikke vare
tage jobfunktionerne længere, og måtte
til sidst sige farvel til slagteriarbejdet.

EPILEPSI PÅ ARBEJDE

SPECIALRÅDGIVNING OM EPILEPSI
Kolonivej 1
4293 Dianalund
Telefon: 58 27 10 31
Email: soe@filadelfia.dk

Telefontid:
Mandag til torsdag fra kl. 8-15.
Fredag fra kl. 8-13.

Hvis jeg kan få fortalt,
at epilepsi er meget mere
end anfald, og at de altid
kan kontakte os, så er
jeg godt tilfreds”
Brian fortæller, at to ud af tre med epi
lepsi bliver anfaldsfri ved hjælp af medi
cin, men der er så også en tredjedel, der
ikke kan gøres anfaldsfri. Det får en af
kvinderne i salen til at dele en erfaring
hun har gjort.
Det er meget individuelt, hvordan de,
der ikke kan blive anfaldsfri, ser på de
res jobsituation, har hun erfaret. Nogle
siger: Uanset hvad bliver jeg aldrig an
faldsfri, så jeg vil gerne arbejde. Andre
siger: Jeg har anfald, derfor tør eller or
ker jeg ikke at arbejde. Det kender Brian
Langeskov også til fra sit virke.

DEN SKJULTE DEL AF ISBJERGET
En af Brian Langeskovs første slides var
et billede af et isbjerg, hvor det, der er
synligt, er anfaldene, mens de fleste pro
blemer, epilepsien fører med sig, ligger
skjult under vandoverfladen. Det er ting
som kognitive problemer, psykiske føl
ger, manglende erkendelse af epilepsien,
bivirkninger ved medicin og udtrætning.
Udtrætning er et stort og ofte skjult
problem, fordi de ansatte med epilepsi
knokler igennem på arbejdspladsen,

men når de så kommer hjem, når han
eller hun lige at varme en frostret i mi
krobølgeovnen, inden de falder sammen
og sover til næste morgen, hvor de igen
arbejder over evne på jobbet.

helt uden anfald eller andre problemer.
Hun havde også prøvet at skifte arbejde
uden at få problemer. Men nu havde
hun skiftet job igen og var pludselig
begyndt at få anfald.

Derfor skal man som jobkonsulent spør
ge ind til, hvordan personen har det, når
han eller hun kommer hjem. For det er
nogle gange der, folks problemer viser
sig, formaner rådgiveren.

”Det er ikke altid antallet af timer, man
arbejder, der betyder noget, men hvad
man laver”, siger Brian Langeskov og
fortæller, at kvinden var begyndt at
arbejde indenfor et område, hvor hun
havde fået nye arbejdsopgaver med flere
deadlines, mere overarbejde og en chef,
der pressede de ansatte.

Her kommer han også omkring de neu
ropsykologiske udredninger, man kan få
på bl.a. Filadelfia.
Her får man kortlagt, hvilke og hvor
store jobproblemer, man har. Det kan
jobcenteret bruge til at give én den rigtige
støtte, men de gør også én selv mere af
klaret om epilepsien og påvirkningerne
i hverdagen – det er tit begrænsninger,
som personen ikke hidtil har erkendt.

Det, hun havde brug for, var ikke nød
vendigvis færre arbejdstimer, men en
tilpasning af sine arbejdsopgaver.

DET HANDLER IKKE ALTID
OM TIMETALLET

Inden ”Tak for i dag”-sliden og det ef
terfølgende bifald, fortæller han igen
om Specialrådgivningens landsdæk
kende rådgivningstilbud. Han minder
tilhørerne om, at det ikke kun gælder for
personer, der bliver behandlet på Epi
lepsihospitalet, men er et tilbud for alle:

En andet eksempel på jobproblemer er
en kvinde med juvenil myoklon epilep
si, der i flere år havde passet sit arbejde

”Det er gratis. Det er bare at gribe knog
len og ringe til os.”
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EPILEPSI PÅ ARBEJDE

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

”Så kan du jo ikke klare dig selv,
og hvad med dine børn? Du skal jo
have noget hjælp’ Det gjorde mig
både vred og ked af det.”

DANIEL FIK STRESS:

”NÅR JEG SÅ CHEFENS BIL
PÅ PLADSEN REAGEREDE
HELE KROPPEN”
DANIEL RISPOLI HAR VÆRET PÅ MANGE ARBEJDSPLADSER OG MØDT MANGE CHEFER, DER HAVDE
FORDOMME MOD EPILEPSI. I DAG HAR HAN FUNDET ET NÆSTEN PERFEKT JOB.
Jeg skal til at ringe til Daniel Rispoli Lar
sen, da jeg får en besked på Messenger:
”Vent lige 10 minutter med at ringe. Jeg
har lige haft anfald og skal have målt
blodtryk.”
Daniel fik epilepsi som 9-årig: ”Det var
på en motorvejsrestaurent i Tyskland
med hovedet nede i toilettet.”
I dag har han mindre anfald med fravær,
men den gang fik han krampeanfald. Og
lige nu er han indlagt på Epilepsihospita
let til videoovervåget EEG som en del af
et udredningsforløb, der skal afgøre, om
han kan opereres for sin epilepsi. Han
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fortæller, at han er frisk nok til at tale og
deler ud af sine mange joberfaringer:
”Mit CV er lige så langt som Harry
Potters samlede værker”, fortæller
han. Og det har ikke alt sammen været
gode oplevelser.
”Enten er jeg blevet opsagt, eller så går
jeg selv, fordi jeg ikke kan overskue job
bet eller ikke kan huske særlig godt og
følge med tempoet, der er.”

POSTMESTEREN GAV HAM ANFALD
En gang, hvor han ikke havde haft
anfald i seks år, fik han hos Post Dan

mark en chef, der forfulgte ham og hele
tiden kritiserede ham brutalt: ”Når jeg
så hans bil ude på pladsen, så reagerede
hele kroppen – blandt andet hjertet – helt
vildt. Og når jeg hørte hans stemme inde
på kontoret, kunne jeg ikke fokusere på
noget som helst.”
Stresset på arbejdet gav ham anfald igen
– og gjorde ham ledig igen.
En anden grim oplevelse havde han
på et jobcenter, hvor konsulenten
skulle hjælpe ham tilbage på arbejds
markedet: ”Hun ville kontakte nogle
arbejdsgivere for at høre om mulig

EPILEPSI PÅ ARBEJDE

hederne for noget arbejdsprøvning.
Så spørger hun, om der er noget ar
bejdsgiveren skal have at vide, når
de ringer? Så siger jeg, at de jo nok skal
vide, at jeg har epilepsi. Så kan jeg huske,
at hun rynkede på næsen og skubbede
stolen bagud med begge hænder mod
bordet og sagde til mig: ’Så kan du jo ikke
klare dig selv, og hvad med dine børn?
Du skal jo have noget hjælp’ Det gjorde
mig både vred og ked af det.”, mindes
den 33-årige far til en teenagedatter, to
drenge på 11 og 7 år samt fire bonusbørn.
Han har en uddannelse som ejendoms
serviceteknikker, der heller ikke gik som

smurt. For lige før han skulle i praktik rin
gede læremesteren til ham: ”Han sagde
ordret, at jeg bare skulle blive væk. Det
var fordi, man skulle arbejde på stiger.”

DEN GODE ARBEJDSDAG
Han fik heldigvis en anden læreplads,
men i dag arbejder han ikke på stiger,
men på en af Circle Ks tankstationer,
hvor han arbejder om natten på fuld tid i
syv dage og så har fri i syv dage.

”Det er det, der gør, at jeg synes det er
et nemt og overskueligt job. For på alle
tidspunkter på døgnet står der, at klok
ken det skal der laves det, og klokken
det skal der laves det, og så skal man
krydse af, når man har gjort det.”
Natarbejdet på tankstation passer godt
til Daniel Rispolis definition på en god
arbejdsdag: ”Når ingen siger noget til
en, og man kan få lov at gøre tingene
for sig selv.”

Circle K vil have, at arbejdet bliver gjort
ens på alle tankstationer, så tankpas
serne har en udførlig tjekliste med alle
arbejdsopgaver:
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EPILEPSI PÅ ARBEJDE

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

ANJA OPGAV AT VÆRE MALER:

”MAN FÅR AT VIDE,
AT MAN ER DUM”

I DAG HAR ANJA DET SOM BLOMMEN I ET ÆG, MEN SÅDAN HAR DET IKKE VÆRET HELE JOBVEJEN.

Anja er uddannet maler. I uddannelses
tiden holdt hun sin epilepsi hemmelig
og kom gennem lærerårerne ved at køre
sig selv ned, mens hun var på arbejde,
og gå i seng og sove til næste dag, så
snart som muligt, når hun kom hjem.

er samfundet bare ikke i dag. Man
får at vide, man ikke kan bruges, når
man har en sygdom eller en diagnose”,
mener Anja, der ikke ønsker sit efter
navn med i artiklen: ”Man får at vide,
at man er dum.”

Da uddannelsen var gennemført, kom
hendes sygdom frem i lyset, og de
ville ikke beholde hende: ”De spurgte,
hvorfor jeg ikke havde fortalt om min
sygdom noget før? Og jeg sagde, at jeg
før havde oplevet mobning og kritik på
grund af min sygdom, som ellers er un
der kontrol.”

Er der nogen, der konkret har sagt til dig,
at du er dum?

Anja har været anfaldsfri, siden hun har
var otte år, men ud over epilepsien slås
hun også med OCD, ADHD og en skæv
ryg, og har stadig store udfordringer
med at klare et job. Så siden malertiden
har hun prøvet forskellige jobs, praktikog jobtræningsforløb, men uden held:
”Arbejdsmarkedet er jo ikke gearet til
mennesker med udfordringer. Sådan
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”Ja, det er der. Det har jeg fået at vide
nogle gange”, fortæller hun.

EN GOD DAG
I dag arbejder hun ”kun” ti timer om
ugen, men har stadig brug for at samle
kræfter, når hun kommer hjem fra ar
bejde, for hun er alenemor til en treårig
søn: ”Så går jeg ind og lægger mig et par
timer, indtil jeg skal ud og hente ham.”
Efter de mislykkedes jobtræningsforløb
fik hun et job hos sin fætter med nogle
maleopgaver i hans fitnesscenter, og i
dag arbejder hun der ti timer om ugen
med rengøring og lidt vedligeholdelse:

”Det fungerer rigtig fint”, siger hun og
forklarer hvorfor hun valgte den jobløs
ning: ”Jeg var træt af kommunen, der
var på nakken af mig hele tiden.”

Når man kommer
glad ud af døren og
alle man møder siger
godmorgen og smiler til
en. Det er en god dag”
For Anja starter gode dage med godt
humør: ”Når man kommer glad ud
af døren og alle man møder siger god
morgen og smiler til en. Det er en god
dag”, svarer hun, da jeg spørger, hvad
en god arbejdsdag er for hende. Og dem
har hun mange af nu:
”Jeg har det som blommen i et æg. Der
er kun gode dage derude.”

Epilepsiforeningen uddeler
legater fire gange om året,
til følgende formål:

Hit med kandidaterne!

• At sikre at man
modtager det bedst
mulige behandlingstilbud
• At afbøde flest mulige
afledte psykosociale
konsekvenser af epilepsien
for den enkelte
Ansøgningsskemaet
finder du på:

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

Epilepsiforeningen efterlyser kandidater til næste års epilepsipris,
som uddeles for at anerkende en ganske særlig og ekstraordinær
indsats for mennesker med epilepsi og/eller deres pårørende.
Prisen uddeles til fagfolk, som arbejder med mennesker med
epilepsi og deres pårørende - fx på sygehuse, bosteder eller
jobcentre. Der er ikke krav om en specifik faglig baggrund, og
man kan godt indstille en gruppe af fagfolk til prisen.
Indstilling sker via foreningens hjemmeside, hvor man udfylder
en formular til formålet. Årets prismodtager blive offentliggjort
d. 10. februar på den internationale epilepsidag i 2020.
Bemærk: Sidste frist for indstillinger er torsdag den 30. januar 2020

EPILEPSIKONFERENCEN

5. JUNI 2020

Epilepsikonferencen plejer at være et tilløbsstykke – det skal det
også være næste gang med masser af spændende oplæg og mulighed for at møde andre med epilepsi, udstillere, gæster fra ind- og
udland og en hel masse andet.

✗

SÅ DERFOR: SÆT

I KALENDEREN

Der kommer nærmere info ud om tilmelding og endeligt program i
starten af det nye år. Hold øje med hjemmeside, nyhedsbrevet og
de kommende medlemsblade.

Epilepsiforeningen
takker for støtten i 2019,
og ønsker alle medlemmer,
frivillige, samarbejdspartnere
og donorer en rigtig
glædelig jul samt
et godt nytår
Lone Nørager Kristensen - Landsformand
Per Olesen - Direktør
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NYT OM

FORSKNING

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

NYT OM FEBERKRAMPER, UNGE MED EPILEPSI OG
UNGE MED JUVENIL MYOKLON EPILEPSI ER LIDT MERE RISIKOSØGENDE END ANDRE UNGE, MENER
EN NORSK FORSKER. DANSKE FORSKERE HAR FORHINDRET EPILEPSIANFALD VED AT FÅ HJERNEN TIL
AT FRIGIVE ET SÆRLIGT STOF. OG SÅ VISER DANSK FORSKNING, AT BØRN DER HAR HAFT GENTAGNE
FEBERKRAMPER HAR EN ØGET RISIKO FOR AT UDVIKLE EPILEPSI

Vi starter hos et dansk forskerteam,
der med støtte fra bl.a. Epilepsiforenin
gens forskningsfond, Inge Berthelsens
Legat, har forhindret epilepsianfald hos
mus og rotter ved at få hjernen til at fri
give stoffet serotonin.
Professor Jean-Francois Perrier og Ph.d.
på Institut for Neurovidenskab på Køben
havns Universitet Anders Victor Petersen
har i deres forsøg vist, at man på rotter
kan forhindre epilepsianfald i et under
område af den del af hjernen, der hed
der hippocampus, ved at få området til at
frigive stoffet serotonin. Stoffet serotonin
kendes i dag fra for eksempel antidepres
siv medicin kendt som lykkepiller.
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Det nye ved forskernes opdagelse er, at
serotonin påvirker noget andet i hjernen
end traditionel epilepsimedicin. Derfor
håber forskerne, at man en dag – efter
mere forskning – måske kan hjælpe
nogle af de patienter, som ikke kan
gøres anfaldsfri med traditionel epilep
simedicin, ved for eksempel at kombi
nere gammelkendte præparater med
medicin, der frigiver serotonin.

UNGE MED JME
I en hel anden slags forskning fore
taget i Norge konkluderer Marte
Roa Syvertsen fra Drammen Sykehus i
en doktorafhandling, at unge med ju
venil myoklon epilepsi (JME) har nogle

personlighedsmæssige fællestræk.
F.eks. er de lidt mere risikosøgende,
mener forskeren.
Forskning har tidligere vist en påvirk
ning af funktionen i pandelapperne,
hvorfra personligheden også styres,
og JME viser sig på et tidspunkt, hvor
hjernen er i gang med at udvikle per
sonligheden. Det gav Marte Roa
Syvertsen den tanke, at unge med JME
måske havde nogle personlighedstræk
til fælles.
Og på baggrund af interview med 100
unge med JME fra provinsen Bugterud
har hun konkluderet, at unge med

FORSKNING

MULIGHEDERNE FOR AT BEKÆMPE ANFALD PÅ EN NY MÅDE
JME´s personlighed har nogle fælles
træk. F.eks. har de en øget tendens til
at handle lidt mere impulsivt end andre.
Det kommer bl.a. til udtryk ved, at der
blandt de unge med JME er lidt flere end
normalt, der har været i kontakt med
politiet, har taget illegale stoffer eller er
begyndt at ryge, inden de fyldte 18 år.
I forhold til andre med epilepsi har de
unge med JME også en øget tendens
til at glemme en dosis medicin eller
springe den over.
Marte Roa Syvertsen ved godt, at hun
har bevæget sig ind på et følsomt om
råde, og understreger bl.a., at en impul
siv adfærd ikke nødvendigvis er noget
negativt.
Og i et interview med Norsk Epilep
siforbund siger hun: ”Hvis det, vi
har fundet ud af i vores undersøgelse,
er rigtigt, så kan der være alvorlige
problemer forbundet med denne diag

nose – ud over anfaldene – som man
måske kan forebygge ved hjælp af in
formation og en øget opmærksomhed
fra starten af.”

BØRN MED FEBERKRAMPER
I Danmark har Jakob Christensen,
overlæge ved Neurologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital og klinisk
lektor ved Aarhus Universitet, sammen
med postdoc Julie Werenberg Dreier
fra Center for Registerforskning, fulgt
76.000 danske børn i 30 år via forskel
lige registre.
På baggrund af det store materiale,
konkluderer de to forskere, at hvis børn
har haft gentagne eller komplicerede
feberkramper, er risikoen for at udvikle
epilepsi senere i livet betragteligt større
end hos børn, der ikke har haft feber
kramper. Der er også en markant større
risiko for behandlingskrævende psyki
ske sygdomme.

I tråd med udenlandsk forskning i
samme problemstilling understreger
da to danske forskere, at man ikke ud
fra deres undersøgelse kan konkludere,
at det er feberkramperne i sig selv, som
har en skadelig indvirkning på hjer
nen, der giver epilepsi eller psykiske
sygdomme. Og de påpeger, at det er
nødvendigt at finde frem til, om nogle
børn genetisk er disponerede for at ud
vikle både feberkramper, epilepsi og
psykisk sygdom.

Hvis det, vi har fundet
ud af i vores undersøgelse, er rigtigt, så
kan der være alvorlige
problemer forbundet
med denne diagnose”
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RÅDGIVNINGEN

GODE RÅD TIL DIG
DER ER I JOB ELLER
SØGER JOB
DE FLESTE MED EPILEPSI HAR INGEN PROBLEMER MED AT FÅ OG PASSE ET ARBEJDE PÅ GANSKE
ALMINDELIGE VILKÅR. VI VED DOG OGSÅ, AT EN DEL DØJER GANSKE MEGET MED BÅDE AT KOMME
IND PÅ ARBEJDSMARKEDET OG HOLDE FAST I DET ARBEJDE, MAN HAR. FLEST RETTER HENVENDELSE
TIL SOCIALRÅDGIVEREN I RÅDGIVNINGEN OM LIGE PRÆCIS JOB. DERFOR HAR JEG SAMLET EN
RÆKKE ”GODE RÅD”, SOM MÅSKE KAN VÆRE MED TIL AT HJÆLPE DIG PÅ VEJ.
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HVAD HAR DU BRUG FOR?

PASSER JOBBET TIL DIG?

Det er nødvendigt, at du selv er be
kendt med de behov, du har i forhold
til job, og de er meget forskellige fra
person til person med epilepsi. Det vil
være meget forskelligt, hvordan den
enkelte har det, og hvad der er brug
for at kompensere for. For at kunne
få en god dialog med enten jobcenter
eller arbejdsgiver, er det derfor vig
tigt, at du har reflekteret over, hvilke
udfordringer du har, og hvordan de
kan afhjælpes. Det er ikke sikkert, at
din arbejdsgiver kender til kompensa
tionsordninger, man kan benytte sig
af. Det er derfor hensigtsmæssigt, hvis
du selv kan hjælpe arbejdsgiveren med
oplysninger om, hvad du har brug for,
og hvilke ordninger, der kunne være
værd at overveje.

Der er få jobs, du skal undgå, når du
har epilepsi; det er f.eks. job, som pilot
og i visse tilfælde politibetjent samt
jobs, der kræver gruppe 2 kørekort
med mindre du har været anfalds- og
medicinfri i 10 år. Du kan heller ikke
uddanne dig til sømand eller lokomo
tivfører ligesom du ikke kan blive fisker.
Som udgangspunkt vil du også blive
vurderet uegnet til Forsvarets Dag, og
der kan være andre specifikke jobs, som
ikke passer til lige præcis dig på grund
af din helbredssituation.

KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE
Som arbejdstager har du et ansvar for
selv at sørge for, at din arbejdsdag bli
ver bedst mulig. God kommunikation
kan være afgørende for, at man i sam
arbejde kan finde gode løsninger. Har
du behov for at arbejdet tilrettelægges
for dig eller at der er fleksibilitet i job
bet, er det vigtigt at være åben overfor
arbejdsgiveren om det allerede på et
tidligt tidspunkt; så er der chance for,
at I sammen kan finde en god løsning.

Det kan eksempelvis være, at du ikke
kan blive tømrer, fordi du ikke kan
være i højder, da du ikke kan mærke,
når der kommer anfald og nå at komme
ned. Er der brug for fleksibel arbejdstid
er det uhensigtsmæssigt med et arbejde,
hvor du har helt faste arbejdstider. Et
arbejde med natarbejde og skiftende
arbejdstider kan måske være en udfor
dring. Hvis anfald udløses af stress, er
det vigtigt at finde et arbejde, der så vidt
muligt ikke indebærer stresssituationer.

HVORDAN KAN EN NEUROPSYKOLOGISK UNDERSØGELSE HJÆLPE?
En neuropsykologisk undersøgelse gi
ver et billede af dine kompetencer og
udfordringer. Den vil vise eventuelle

kognitive udfordringer og kan være en
rigtig god hjælp til at få indblik i egne
muligheder på arbejdsmarkedet. Den
kan også bruges i forhold til jobcentret,
så man her kan se, hvilke job du ikke
skal sendes ud i eller hvor og hvordan
der skal kompenseres. Undersøgelsen
kan gøre det nemmere for dig at for
tælle en arbejdsgiver om, hvad du har
brug for. Problemet kan være at få ud
arbejdet undersøgelsen, det sker ikke
som rutine. Tal med dit behandlings
sted om muligheden for at få udarbejdet
en neuropsykologisk undersøgelse og
drøft det også med jobcentret, hvis du
har svært ved at komme i arbejde eller
fastholde det arbejde, du har. Jobcen
teret kan indhente og betale for, at du
får en neuropsykologisk undersøgelse,
hvis det skønnes at være nødvendigt
for at vurdere på din arbejdsevne. Den
skal gerne bidrage til, at du ikke sendes
i det ene afprøvningsforløb efter det
andet, fordi ingen ved, hvilke udfor
dringer du eventuelt slås med.

SKAL JEG FORTÆLLE, AT
JEG HAR EPILEPSI?
Du skal fortælle din arbejdsgiver, at
du har epilepsi, hvis epilepsien har be
tydning for det arbejde, du skal udføre.
Hvis du ikke gør det, kan arbejdsgiver
uden videre ophæve ansættelsen. Du
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vurderer med andre ord selv, om epi
lepsien har betydning for det arbejde,
du skal lave og om du derfor skal for
tælle om din epilepsi. Hvis du skøn
ner at epilepsien får betydning for dit
arbejde, anbefales det, at du fortæller
din arbejdsgiver det f.eks. til slut i en
jobsamtale, så det ikke behøver at fylde
det meste af samtalen. Fortæl i samme
ombæring, hvad det betyder for dig,
så arbejdsg iver ikke selv skal gætte,
hvilken indflydelse epilepsien kan få
for lige præcis dig. Du behøver altså
ikke at skrive i en ansøgning, at du har
epilepsi, men kan vente med at putte
oplysningen ind i jobsamtalen, hvis du
synes epilepsien kan få betydning for
dit arbejde.

JEG KOMMER SLET IKKE
TIL JOBSAMTALER
Hvis du har de kvalifikationer, som
stillingen kræver, kan du benytte dig
af fortrinsadgang. Jobcentret kan ind
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stille personer med handicap til for
trinsret ved besættelse af ledige stil
linger i det offentlige. Så er du sikret
en ansættelsessamtale, og arbejdsgi
ver skal ansætte dig, hvis du er lige så
kvalificeret til stillingen som de øvrige
ansøgere. Du kan også blot skrive i din
ansøgning, at du ønsker at benytte dig
af fortrinsret.

JEG ER NYUDDANNET OG KAN IKKE
FÅ ARBEJDE INDENFOR MIT FAG
Så kan du måske benytte dig af isbry
derordningen. Den er for nyuddan
nede personer, som endnu ikke har
haft mulighed for at arbejde indenfor
deres fag.
Med isbryderordningen kan du ansæt
tes både i offentligt og privat regi med
løntilskud, hvis du har en uddannelse
af mindst 18 måneders varighed, men
endnu ikke har opnået ansættelse op til
2 år efter du har afsluttet uddannelsen.

JEG MÅ OFTE SYGEMELDE MIG
Så kan du og din arbejdsgiver aftale,
at du skal have en §56-aftale, som
skal godkendes af kommunen. Med
en §56-aftale får din arbejdsgiver sy
gedagpenge fra dag ét, i stedet for at
betale sygedagpenge de første 4 uger
af din sygeperiode. Du skal have fra
vær på grund af epilepsien minimum
10 dage årlige – og mindst 4 timer ad
gangen for at få en §56-aftale.

JEG KAN MIDLERTIDIGT ARBEJDE
NOGET AF DAGEN, MEN IKKE
HELE DAGEN
Så kan du eventuelt benytte dig af del
vis syge- eller raskmelding. En syge
melding behøver ikke at være på fuld
tid, men kan også være, på deltid, så
du fortsat arbejder blot på nedsat tid.
Det kan også være at du har været
sygemeldt på fuld tid, men kan kom
me tilbage på arbejde på nedsat tid, så
du stille og roligt går op i tid.

NYT FRA RÅDGIVNINGEN

DER ER PRAKTISKE OPGAVER, SOM
JEG HAR SVÆRT VED AT UDFØRE
Din arbejdsgiver kan i visse tilfælde
ansætte en personlig assistent til dig,
som hjælper dig med praktiske opga
ver, som du ikke selv kan udføre. Du
skal selv være i stand til at løse selve
arbejdsopgaven og assistenten kan
hjælpe dig med de praktiske ting,
du måtte have svært ved at udføre.
Hensigten med ordningen er, at du
skal kunne passe dit arbejde uden det
koster din arbejdsgiver noget ekstra.
Den personlige assistent kan være
udefra kommende eller være en kol
lega. Du kan både søge om en per
sonlig assistance, hvis du er under
uddannelse, i arbejde, er ledig, ansat
i løntilskud, er i virksomhedspraktik,
er selvstændig, på revalidering eller er
i fleksjob. Den personlige assistent sø

ges i jobcentret, når det er til job, mens
du søger på skolen, hvis du er under
uddannelse.

JEG HAR BRUG FOR OPTRÆNING,
ANDEN UDDANNELSE ELLER
ARBEJDSPRØVNING
Hvis du har begrænsninger i arbejds
evnen, og dermed har svært ved at
forsørge dig selv og evt. din fami
lie, kan det være, at du kan få reva
lidering. Revalidering kan ydes til
arbejdsprøvning, uddannelse eller
optræning. Det er en forudsætning,
at ingen andre ordninger kan bringe
dig i stand til at forsørge dig selv og
evt. din familie, f.eks. ved almindelige
uddannelsesbetingelser på SU. Man
vil vurdere på den korteste vej til, at
du kan forsørge dig selv. Tal med job
centret om revalidering.

DER ER ANDET END DE PRAKTISKE
OPGAVER, JEG HAR BRUG FOR
STØTTE TIL
Måske kan du gøre brug af en mentor.
En mentor kan anvendes til mange ting
– lige fra udvidet og intens introdukt ion
til arbejdsopgaver på virksomheden
(typisk en kollega), til særlig støtte til
morgenvækning, struktur på fritid,
eller hvad det nu præcis er, du har sær
lig brug for støtte til. Drøft med job
centret om det er en mulighed for dig,
hvis du ,har brug for støtte.

Af Helle Obel
Socialrådgiver
helleobel@epilepsiforeningen.dk
– Rådgiver om socialfaglige spørgsmål.

EPILEPSI PÅ JOBBET
Når du pludselig får epilepsi, hvad så?
At få epilepsi betyder ikke, at du
ikke kan komme tilbage til dit job.
Hvad konsekvenserne af epilep
sien bliver for dig ved man måske
ikke med det samme, men de fleste
kan fortsætte i deres job.
God kommunikation med din ar
bejdsgiver øger chancen for at finde
løsninger, hvis noget skulle opstå.
Tal åbent med din arbejdsgiver og
lav aftaler om, hvordan du ønsker
andre skal reagere, hvis du får et
anfald, mens du er på arbejde.
Det er godt for dine kolleger at vide,
at du kan få et anfald og hvad de
skal gøre.
Ofte handler det mest om at give
lidt information og berolige med,

at man ikke behøver at gøre så meget,
sådan at alle føler sig mere trygge i
situationen.

Kend din epilepsi godt
Epilepsi er forskellig fra person til per
son, så husk at få sat dig ind i, hvilken
type epilepsi du har, hvordan dine an
fald ser ud og hvilken betydning det
har for dig. Du hjælper både dig selv
og dine kolleger og samtidig bidrager
du til at nuancere andres ofte typiske
forestillinger om epilepsi.

Vær obs. på evt. anfaldsprovokerende faktorer
Skiftende vagter kan for nogen med
epilepsi være anfaldsprovokerende,
og noget man derfor bliver nødt til
at undgå. Der er store individuelle
variationer når det gælder, hvad der
påvirker anfaldene, og det kan også
variere hos samme person over tid.
Det kan derfor være en god ide at
kortlægge, om der er særlige fakto
rer i dit tilfælde, der er værd at tage
hensyn til.

Virker din behandling?
Velbehandlet epilepsi giver de bedste
forudsætninger for et godt arbejdsliv.
Hvis du stadig har anfald og ikke har
fået et servicetjek på din epilepsi i læn
gere tid, så kontakt dit behandlings
sted mhp. en aftale, enten hos epilepsi
lægen eller epilepsisygeplejersken.

Af Lotte Hillebrandt
Sygeplejerske og faglig konsulent
lotteh@epilepsiforeningen.dk
– Rådgiver om sundhedsfaglige spørgsmål.
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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

Familieweekend 27.-29. marts 2020 på
Ho Ferie- og Aktivitetscenter
Social weekend for hele familien
Tæt på Vesterhavets naturskønne områder med klitter og strand ligger Ho Ferie- og Aktivitetscenter.
Her er der bl.a. badeland og bowlingbaner og med Tirpitz museet lige om hjørnet.
Tid og sted: fredag den 27. marts til søndag den 29. marts 2020
i Ho Ferie- og Aktivitetscenter, Hovej 4, 6857 Blåvand.

Tirpitz museet. Slutrengøring og linnedpakke er også med i prisen.
Strømforbrug er ikke med i prisen og afregnes separat ved afrejse.

Der er adgang til centret med offentlig transport fra Oksbøl.

Kontakt
Lars Frich på e-mail: sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk
hvis du ønsker at høre mere om weekenden eller gerne vil have en
tilmeldingsblanket tilsendt.

Pris:
600 kr. for voksne, 400 kr. for børn under 12 år, gratis for børn 0-2 år.
Prisen dækker fællesspisning fredag og lørdag aften, morgenmad
lørdag og søndag. Der er fri adgang til badeland og entre til

Ølsmagning og burgerspisning i København
En hyggelig aften på SKAAL sammen med Epilepsiforeningen
kreds København. Vi mødes på SKAAL på Kultorvet fredag den
17. januar 2020 kl. 17. Det koster 75 kr. pr. person.
Du inviteres hermed til en hyggelig aften, hvor du kan møde andre
medlemmer. Vi skal spise en god burger sammen og smage på
nogle gode øl. Der bliver fortalt om hver enkelt øl undervejs.
Tilmelding
Senest den 6. januar 2020 til kobenhavn@epilepsiforeningen.dk
Du betaler via MobilePay 41271 – husk at skrive Ølsmagning,
navn og antal.

Sidste tilmeldingsfrist er 1. marts 2020, men hurtig tilmelding tilrådes.

Kom til foredrag og generalforsamling
Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 18.00-20.00 i Teaterbygningen,
Bag Haverne 1, 4600 Køge. Vi skal være i lokale ”Galleriet”.
Monica Lylloff, forfatter til bogen ”Seje mor” og medstifter af
#enmillionstemmer, kommer og fortæller ”Om hvordan jeg troede
mit liv skulle blive, og hvordan det blev”. Om erkendelse og accept,
diagnoser og ikke mindst hendes syn på vores velfærdssamfund.
Kl. ca. 20.15 afholdes den ordinære generalforsamling med
dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi glæder os til at se dig.
Hilsen

Der bliver serveret smørrebrød og isvand til foredraget og kaffe,
kage og frugt til generalforsamlingen. Af hensyn til bestilling af
smørrebrød mv. vil vi meget gerne have din tilmelding senest
den 15. januar 2020 til Berit Andersen, e-mail:
midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk eller pr. tlf.: 2064 7647

Epilepsiforeningen kreds

Epilepsiforeningen kreds

KØBENHAVN
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MIDTVESTSJÆLLAND

Epilepsi
Fokus på hjernen
- med hjertet
Filadelfia er Danmarks eneste specialiserede hospital for mennesker med epilepsi. Vi har kompetente og ansvarlige medarbejdere med hjertet på
rette sted, som i fællesskab yder højt specialiseret
udredning, behandling og rehabilitering.
Vi er også stærke på epilepsigenetik, diæt behandling og afprøvning af CBD, samtidig med at
vi forsker og afprøver ny medicin. Patienter med
kompleks epilepsi kommer fra hele landet til Filadelfia.

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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NYT FRA

FORENINGEN

GENERALFORSAMLINGER I 2020
LÆKKER MAD, SEJE MØDRE, NYT OM EPILEPSI – OG EN GOD SNAK OM FORENINGEN
Epilepsiforeningenkreds

NORDJYLLAND:

Der afholdes ordinær generalforsam
ling den 24. februar 2020 kl. 18.00 i
Vejgaardhallen, Vejgård Torv 3, 9000
Aalborg. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Fra kl. 18.15 er der fællesspisning inkl.
drikkevarer, som er gratis. Derefter af
holdes generalforsamlingen.
Tilmelding Af hensyn til bestilling af
mad bedes du tilmelde dig hos Casper
Andersen på nordjylland@epilepsifor
eningen.dk senest den 18. februar 2020.

Kl. 19.00 fortæller Gitte Bhutho om det
at miste sin søn til epilepsien og hvor
dan man kommer videre med livet. Ef
ter foredraget afholdes generalforsam
lingen, hvor kredsen er vært ved kaffe
og kage. Dagsorden ifølge vedtægterne.

ifølge vedtægterne.
Tilmelding senest den 30. januar 2020
til: nordsjalland@epilepsiforeningen.dk
eller på tlf. 6128 2855.

Epilepsiforeningen kreds

Der afholdes ordinær generalforsam
ling den 9. januar 2020 kl. 18.30 i lo
kalerne hos Epilepsiforeningen, Store
Gråbrødrestræde 10, 1., 5000 Odense
C. Dagsorden ifølge vedtægterne. Kern
Olofsson, overlæge ved Epilepsihospi
talet Filadelfias børneafdeling, indleder
aftenen med et foredrag om epilepsi og
medicinsk cannabis.

SYDJYLLAND:

Der afholdes ordinær generalforsamling
den 28. januar 2020 kl. 19.00 i Nygade
huset, Nygade 23A, 6200 Aabenraa.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Der
serveres kaffe og kage.

Epilepsiforeningen kreds

SYDVESTJYLLAND:
Der afholdes ordinær generalforsamling
med fællesspisning. Mandag den 24. fe
bruar 2020 kl. 19.30-21.00 i Fritidshuset,
Kirkegade 51, 6700 Esbjerg. Som optakt
til generalforsamlingen er der fællesspis
ning inkl. en øl eller vand kl. 18.00, som er
gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer
betaler 50 kr. Der serveres kaffe og kage
i forbindelse med generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmelding til spisning senest den 17.
februar 2020 til Lars Frich på e-mail:
sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk
Betaling sker direkte til kredsens konto:
9347-2240038970.
Epilepsiforeningen kreds

MIDTVESTJYLLAND:
Der afholdes ordinær generalforsam
ling på hotel Scandic Regina, Fon
nebechsgade 20, 7400 Herning den
29. januar 2020.
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Epilepsiforeningen kreds

BORNHOLM:

Der afholdes ordinær generalforsam
ling tirsdag den 11. februar 2020 kl.
19.00 i det gamle rådhus, Storegade 64,
3790 Hasle. Dagsorden ifølge vedtæg
terne. Efter generalforsamlingen vil der
være kaffe og kage.
Epilepsiforeningen kreds

NORDSJÆLLAND:
Kom til generalforsamling tirsdag den
4. februar 2020 kl. 19.00. Bor du/I i kred
sen og ønsker indflydelse på, hvad vi la
ver af arrangementer for personer med
epilepsi og pårørende, så kom MEGET
gerne og tag del med dine/jeres input
og meninger. Vi mødes på Restaurant
China, Københavnsvej 25, 3400 Hil
lerød, og starter med fællesspisning
kl. 18, hvor kredsen betaler for mad
og en øl/vand pr. person. Kl. 19 starter
generalforsamlingen med dagsorden

Epilepsiforeningen kreds

FYN:

Epilepsiforeningen kreds

MIDTVESTSJÆLLAND:
Kom til foredrag og generalforsamling
Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 18.0020.00 i Teaterbygningen, Bag Haverne
1, 4600 Køge. Vi skal være i lokale ”Gal
leriet”. Monica Lylloff, forfatter til bogen
”Seje mor” og medstifter af #enmilli
onstemmer, kommer og fortæller ”Om
hvordan jeg troede mit liv skulle blive,
og hvordan det blev”. Om erkendelse
og accept, diagnoser og ikke mindst
hendes syn på vores velfærdssamfund.
Kl. ca. 20.15 afholdes den ordinære ge
neralforsamling med dagsorden ifølge
vedtægterne. Der bliver serveret smør
rebrød og isvand til foredraget og kaffe,
kage og frugt til generalforsamlingen.
Tilmelding Af hensyn til bestilling af
smørrebrød mv. vil vi meget gerne have
din tilmelding senest den 15. januar 2020

FORENINGEN

til Berit Andersen, e-mail: midtvestsjal
land@epilepsiforeningen.dk eller pr.
tlf.: 2064 7647
Epilepsiforeningen kreds

KØBENHAVN:

Der afholdes ordinær generalforsam
ling onsdag den 5. februar 2020 i Glo
strup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600
Glostrup med dagsorden ifølge vedtæg
terne. Der kommer yderligere oplysnin
ger om generalforsamlingen på Face
book og på foreningens hjemmeside på
et senere tidspunkt.

Epilepsiforeningen kreds

Epilepsiforeningen kreds

Kom til foredrag og generalforsamling.
Onsdag den 26. februar 2020 kl. 17.30 på
Dokk 1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000
Aarhus C. Der startes med et spæn
dende foredrag ved Jacob Christensen,
overlæge ved Neurologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital og klinisk
lektor ved Aarhus Universitet, om den
nyeste forskning inden for epilepsi. Der
er mulighed for spørgsmål, debat og
erfaringsudveksling. Efter foredraget
vil der være fælles spisning. Kl. 19.30
afholdes der ordinær generalforsamling
med dagsorden ifølge vedtægterne.

Tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 18.00 – ca.
21.30. Kom til foredrag og generalfor
samling. Det afholdes i Guldborgsund
Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1 A,
4800 Nykøbing F. Kredsen er vært ved et
lettere måltid og en vand, kaffe, te og kage.
Tilmelding Der er tilmelding til spis
ning til Gudrun Mogensen på e-mail:
bgmogensen@gmail.com. Foredrags
holder er Kern Olofsson fra Epilepsi
hospitalets børneafdeling. Der har ikke
været talt så meget om cannabis det sid
ste års tid. Kern Olofsson vil fortælle os
om status med cannabis, og hvordan det
går med de børn, der er i behandling
med cannabis. Herefter afholdes der
generalforsamling med dagsorden iføl
ge vedtægterne.

ØSTJYLLAND:

Tak for jeres støtte!
Rigtig mange af jer donerer
stjerner til Epilepsiforeningen
i den gratis app, DrugStars
Tusind tak for det!

SYDSJÆLLAND:

Vær med til at
støtte foreningens
arbejde helt gratis
ved at downloade
DrugStars i AppStore
eller Google Play

Den seneste donation gav 29.302 kr.
Det virker – tak for støtten!

VARSLING AF EPILEPSIFORENINGENS LANDSMØDE
DER AFHOLDES LANDSMØDE DEN. 6. JUNI 2020
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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

Lone Nørager Kristensen Tlf.: 3088 3792
lone@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS KØBENHAVN

Andreas Pilkær Rasmussen Tlf.: 2990 5542
kobenhavn@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS MIDTVESTJYLLAND

Lone Nørager Kristensen Tlf.: 3088 3792
lone@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS MIDTVESTSJÆLLAND

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

KREDS NORDJYLLAND

Casper Kløj Andersen Tlf.: 7195 9804
nordjylland@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS NORDSJÆLLAND

Helle Schmidt Tlf.: 6088 3942
nordsjalland@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS SYDSJÆLLAND

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

KREDS SYDJYLLAND

Tonny Lunø Tlf.: 2831 7180
sydjylland@epilepsiforeningen.dk
EPILEPSIFORENINGEN

KREDS SYDVESTJYLLAND

Lars Frich Tlf.: 2890 1990
sydvestjylland@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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Arrangementer 2020

Hjerneugen i uge 11

Epilepsiforeningen kreds Østjylland
afholder Hjerneuge i Aarhus med man
ge
arrangementer på Marselisborg Cen
tret
fx om skole og epilepsi, forældre med
epilepsi og netværk for skolefolk og
for
ældre. Hold øje med hjemmesiden
epilepsiforeningen.dk for nøjagtig tids
punkt og sted. Arrangementerne
er gratis.

Udflugt til Fregatten Jylland 16. maj

Rundvisning på fregatten med efter

følgende kaffe og kage. Se nærmere
på
hjemmesiden epilepsiforeningen.dk
eller
på Facebook om mødetidspunkt
og betaling.

Familieweekend 30. oktober til 1. november

Ophold i ferielejligheder, adgang til bade

land, legeland og mange andre aktiv
iteter.
Lørdag er der to faglige oplæg:
• Bliv klogere på din hjerne – hvad trigg
er
den, og hvordan kan du styre den
• Skolevalg for børn med udfordrin
ger
Nærmere oplysninger om mødetids

punkt, sted, pris og betaling kommer
på
hjemmesiden epilepsiforeningen.dk
Epilepsiforeningen kreds

ØSTJYLLAND

Spisning og foredrag med
Jesper Skibby 12. maj 2020

Jesper Skibby vil fortælle om sit liv og
karriere, hvor han bl.a. også fortæller
om sine udfordringer med epilepsi.
Tid: Den 12. maj kl. 19.00-21.00.
Dørene åbnes kl. 18.
Sted: Vejgaard Hallen, Vejgård Torv 3,
9000 Aalborg. Kl. 18.15 vil kredsen
være vært med en lækker sandwich og
en sodavand inden foredraget.
Pris: 100 kr. pr. person.
Tilmelding til Casper Andersen nordjyl
land@epilepsiforeningen.dk
Tilmeldingsfristen er 1. maj 2020.
Betaling sker direkte til kredsen på
kontonr.: 9245-4574142011.
Se evt. mere om Jesper Skibby på
jesperskibby.dk

International Epilepsidag
den 10. februar 2020

Netværkscafé,
Café Krampen
i Humlebæk
Vi mødes hver an
den

lørdag i ulige
uger kl.
14 i Frivilligce
ntret Fredensb
or
gs
lokaler,
Teglgårdsvej 42
3 A, 3050 Hum
lebæk.
OBS: nyt mød

ested fra den 4. ja
nuar 2020, Kulturstationen, Hum
lebækcentret 44,
3050 Humlebæk.

I caféen kan vi
tale med andr
e om syg
dommen og de
ns følger. Der
kan også
være oplæg og
ture ud af huse
t. Caféen
er primært for
personer med
ep
ilepsi,
men pårørend
e er også meg
et
ve
lkomne.
For yderligere info
rmation kan
Thorkild Wils
on kontaktes på
thorkild.wilson
@gmail.com
eller Tlf.: 2320
4486.

Kom og få en god oplevelse i selskab
med børnebogsforfatteren Martin Vinther
Madsen og guitaristen Laurids Sund
kl. 15.00 på Vordingborg Bibliotek,
Sydhavnsvej 6, 4760
Martin Vinther Madsen har skrevet
bogen "Anfald og tryllestøv." Bogen
er en fantasibog for de 9-13 årige.
Den handler om 2 søskende der
drager ud i verden, for at finde et
mirakel til at fjerne søsterens epilepsi.
Martin læser op af bogen og Laurids
spiller musik til.
Fra kl. 11-16 kan du møde bestyrel
sen. Vi viser film og tester din viden
med "tips 13 rigtige" – du kan
vinde en af Martins bøger.

Epilepsiforeni
ngen kreds

NORDSJÆLLAND

us
uppe – Aarh
Netværksgrmødes på Folkestedet,

Transport til cafémøder
og generalforsamling:

Netværkscafé

netværks
af i vores lil le
Kom og slap
i måned
ødes 1. onsdag
ca fe, hvor vi m
t sa mvær i
. 22 til hyggelig
en fra kl. 19 - kl
i Esbjerg.
på Vindrosen
er
m
m
ra
ge
tr yg
over en
gode snak ke
Ud over rigt ig
ar ra ngere
vi gode ti l at
ka nde ka ffe er
ger. Med
fællesspisn in
gr illaf tener og
set ti l
tter vi ud af hu
mel lem rum fly
el.lign.
er
ikbegivenhed
foredrag , mus
at komme
kker på ik ke
Vil du være si
er op første
r nå r du mød
ti l en lu kket dø
90 1990
t Lars Fr ich. 28
ga ng , så kontak
ngen.dk.
re
@epilepsifo ni
nd
lla
tjy
es
dv
Sy
eller
Epilepsifor
på Facebook
Følg kredsen
estjylla nd.
en ingen Sydv
ngen
Epilepsiforeni

SYDVESTJYLLAND

kreds

I forbindelse med kørsel til kredsens
generalforsamling og cafe’-møder
kan medlemmer på kontanthjælp få
dækket transport med billigste of
fentlige transportmiddel.
Kontakt kasserer,
Benjamin Germansen, 20 14 57 88
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ØSTJYLLAND

Epilepsiforeningen kreds

SYDVESTJYLLAND

VARSLING AF KONTINGENTSTIGNING:
Epilepsiforeningens hovedbestyrelse har besluttet at hæve medlems
kontingentet fra årsskiftet. Kontingentet blev senest reguleret i 2009.

Kontingentsatserne fra 2020:
• Personligt medlemsskab 325 kr.
• Husstandsmedlemsskab 425 kr.
• Firmakontingent 1.000 kr.
• Institutionsmedlemsskab 500 kr.

INDSAMLING TIL
EPILEPSIFORENINGEN
Vi får i disse måneder mange henvendelser om,
hvordan man kan støtte foreningen.
♥ Det er vi meget taknemmelige for ♥
Ønsker du at støtte foreningen kan det nemmest ske på følgende måder:
Send et beløb via mobilepay 67566
Overfør et beløb til konto 2206-8055605875.
Bemærk: Du kan få skattefradrag for din gave – op til 16.300 Kr.
Husk at oplyse os dit cpr.nr. i forbindelse med donationen, så sørger vi for,
at dit bidrag fremgår af din selvangivelse. Har du brug for hjælp til ovenstående,
så ring til os på 6611 9091.
Det bruger vi pengene til:
• Professionel rådgivning
• Informationsarbejde og materialer om epilepsi
• Sociale arrangementer
• Interessepolitisk kamp for dig med epilepsi og dine pårørende
Læs om alle støttemulighederne på hjemmesiden; herunder:
arv, bårebidrag, forskellige indsamlingsplatforme samt Drugstars.

