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Epilepsiforeningens visions- og 
aktivitetsplan 2020 – 2022 

 
 

Visionspapir: Det gode liv med epilepsi  
 

Epilepsiforeningens formål er grundlæggende at sikre mennesker med epilepsi og deres på-
rørende optimale livs- og behandlingsvilkår med færrest mulige barrierer i vejen til det gode 
liv med epilepsi. 
 
Til at understøtte dette formål har foreningen indenfor den nuværende økonomiske ramme 
aktuelt følgende kerneaktiviteter: 

- Interessevaretagelse 
- Tilbud om professionel rådgivning  
- Sociale arrangementer og netværksaktiviteter 
- Oplysningsarbejde 
- Forskningsstøtte 
- Økonomisk støtte til enkeltpersoner med epilepsi samt deres pårørende.  

 
Indenfor hvert enkelt område vælges de konkrete aktiviteter med afsæt i solid dokumenta-
tion.  
 
Interessevaretagelse 
Det er en kerneopgave for Epilepsiforeningen at varetage interesserne for foreningens med-
lemmer på velfærdsområder indenfor sundheds-, social-, beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet.  
 
Epilepsi kan belaste tilværelsen for mennesker med epilepsi og deres pårørende. Der er vidt 
forskellige barrierer for det gode liv med epilepsi hos børn, unge, voksne, +65, 
udviklingshandicappede og pårørende. 
 
Nyere dansk registerforskning igangsat og støttet af Epilepsiforeningen dokumenterer, hvor 
meget epilepsi belaster tilværelsen for den enkelte og samfundet.  
 
Overgange mellem forskellige sektorer udgør en væsentlig problemstilling for den enkelte 
og familien. Viden og sammenhængende kvalificerede indsatser skal følge med, så det 
sikres, at følgerne af epilepsien afhjælpes mest muligt. 
 
Tilbud om professionel rådgivning 
Epilepsiforeningens professionelle rådgivningstilbud ved socialrådgiver og sygeplejerske er en 
vital del af foreningens mange forskellige medlemstilbud.  
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Årligt gennemfører foreningens rådgivere omkring 1.000 rådgivningsforløb, og bidrager 
dermed i væsentlig grad til at understøtte foreningens formålsparagraf med at sikre de bedst 
mulige behandlings- og livsvilkår for medlemmer, og til at klæde fagfolk landet rundt på til at 
håndtere opgaver ifht. borgere med epilepsi. 
 
Via rådgivernes omfattende og mangeårige praksisviden fra epilepsi-, sundheds- og 
handicapområdet bidrager begge derudover til foreningens interessepolitiske arbejde og 
vidensformidling om epilepsi generelt.  
 
Epilepsiforeningen har en ambition om, at foreningens rådgivningstilbud skal udvides i takt 
med at det er økonomisk muligt. 
 
Sociale arrangementer og netværksaktiviteter 
Sociale arrangementer, kurser og netværksaktiviteter er en kerneaktivitet for foreningen. Det 
er i mødet med andre mennesker, at mange finder værdifuld viden og erfaringsudveksling, 
som kan være med til at gøre en svær dagligdag med epilepsi lidt nemmere. 
 
Arrangementerne har til formål at understøtte medlemmernes livskvalitet og mentale 
sundhed. 
 
Oplysningsarbejde 
Foreningens oplysningsarbejde er en anden kerneaktivitet, som har udviklet sig voldsomt 
gennem de senere år.  
 
Vidensdelingen sker primært via medlemsblad, nyhedsbreve, pjecer, film, SoMe, 
oplysningsarrangementer, informatørkorps og www.epilepsiforeningen.dk  
 
Viden fra Epilepsiforeningen formidles efter en redaktionel proces, som især vægter faglig 
kvalitetssikring af indholdet.  
 
Epilepsiforeningen har derfor en vigtig opgave med at fastholde formidlingen af kvalitetssik-
ret, uafhængig og nuanceret viden til patienter, pårørende og fagfolk. Derfor er det samtidig 
vigtigt for foreningen at fastholde et stort og vidtforgrenet netværk blandt landets førende 
epilepsieksperter, så disse hjælper med at sikre ovenstående. 
 
Forskningsstøtte 
Forskning på epilepsiområdet er endnu en kerneaktivitet for Epilepsiforeningen. Konkret 
støtter foreningen forskning og helbredelse af epilepsi via ”Inge Berthelsens legat – Fonden”. 
Pengene i fonden stammer oprindeligt fra en arv, og afkastet af pengene kan bruges til 
forskning og projekter efter formålet.  
 
Fondens midler er af stor betydning for epilepsiområdet, og er med til at sikre at foreningen 
understøtter udvikling af nye udrednings- og behandlingsmetoder og andre tiltag. Behovet 
for forskning og nye indsatser er af afgørende betydning for de mange med epilepsi, som 
fortsat ikke kan hjælpes tilfredsstillende med de eksisterende og tilgængelige 
behandlingsmetoder. Der er generelt brug for betydelig mere forskning på epilepsiområdet, 

http://www.epilepsiforeningen.dk/
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herunder om epilepsiens følgesygdomme, og det er derfor en vision for foreningen at få 
udvidet kapitalen i fonden, så der kan igangsættes endnu flere aktiviteter fremover. 
 
Det er endeligt også vigtigt at sikre bred formidling af forskningsresultater fra området.  
 
Støtte til enkeltpersoner med epilepsi samt deres pårørende 
Foreningens medlemmer har en langt højere risiko for at være afhængige af overførselsind-
komster end resten af befolkningen, hvilket kan give økonomiske udfordringer i dagligdagen. 
 
Derfor er det vigtigt for foreningen, at vi rækker en økonomisk støttende hånd til særligt 
trængende, hvor epilepsien gør hverdagen meget vanskelig.  
 
Epilepsiforeningens organisation og økonomi: 
Epilepsiforeningen har en vision om at foreningen skal have flere medlemmer. Flere 
medlemmer giver bedre økonomi, og mulighed for flere medlemstilbud og aktiviteter.  
 
Foreningen skal i indsatserne prioritere at ramme bredt på medlemsgruppens behov. Det 
stiller store krav til en mindre forening som skal balancere mellem mange forskellige behov 
blandt de som har epilepsi inde på livet; enten personligt eller professionelt: børn, unge, 
voksne, +65, udviklingshandicappede, pårørende og fagfolk.  
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Aktivitetsplan  
 

Interessevaretagelse: 
 
Sundhedsområdet: 
I april 2019 afsatte regeringen 32 mio. kr. til realisering af en række forslag til styrket indsats 

på 6 områder over en fireårig periode 2019 – 2022 på baggrund af Sundhedsstyrelsens 

rapport fra 2018 ”Eftersyn af indsatsen for mennesker med epilepsi”.  

Epilepsiforeningen indgår aktivt i udvikling, implementering og formidling af indsatserne. 

Epilepsiforeningen skal derfor i perioden:  

a) Koncentrere den interessepolitiske indsats på opfølgning af Sundhedsstyrelsens 
eftersyn med udvikling, implementering og formidling af indsatser. Det er uden 
sammenligning periodens vigtigste interessepolitiske opgave, da eftersynet 
berører alle foreningens medlemmer. 
 
Epilepsiforeningen skal aktivt indgå i udviklingsprojekter med realisering af de 6 

indsatser frem til og med 2022 samt medvirke ved formidling af resultaterne: 

 

- Kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer 

 

- Fokus på overgang fra barn til voksen og transitionsklinikker 

 

- Tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringsindsatser 

 

- Udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi til forvaltnings- og 

myndighedspersoner 

 

- Tværsektorielle forløbsprogrammer/beskrivelser 

 

- Statusevaluering 

 

I Sundhedsstyrelsens eftersynsrapport resterer en række udfordringer, der ikke er 
afsat midler til, men som samtidig udgør væsentlige udfordringer.   
 
Epilepsiforeningen skal derfor i perioden arbejde for, at der fastholdes fokus på: 

 
- Etablering af en klinisk kvalitetsdatabase på epilepsiområdet 

 
- Sikring af nødvendig kapacitet og brug af telemedicinske løsninger 

 
- Kompetenceudvikling og efteruddannelse 

 



  

5 
 

- Ambulant opfølgning på bosteder 
 

- Patientuddannelse og mestring 
 

- At udredning af kognitive, psykologiske og sociale implikationer er en 
specialistopgave, men kompetencerne tilbydes ikke i tilstrækkeligt omfang 
på sygehusene 

 

- Behov for styrket forskningsindsats på epilepsiområdet 
  

b) Fortsætte det tætte og frugtbare samarbejde med Dansk Epilepsi Selskab og 
Epilepsihospitalet Filadelfia samt opnå et bredere samarbejde med øvrige førende 
fagmiljøer omkring epilepsiindsatsen i Danmark.  
 

c) Fastholde fokus på udvikling, udbredelse og anvendelse af systematisk 
brugerinddragelse i form af patientrapporterede oplysninger (også kaldet PRO 
eller Ambuflex). Foreningen ønsker, at PRO-arbejdet skal udvides i Danmark til at 
omfatte børn og unge under 18 år – og dermed forældregruppen. 
 

d) Arbejde for, at systematisk monitorering og effektmåling af rehabiliteringsindsat-
sen indgår i en kommende kvalitetsdatabase med særlig vægt på uddannelses- og 
erhvervsområdet.  

 

e) Styrket fokus på behandlingsstedernes ansvar for at levere et helhedsorienteret 
behandlingstilbud 

 
Socialområdet 

f) Arbejde for at skabe bedre rammer for: 
a. Familier til børn med epilepsi: 

i. Kommunerne skal sikre bedre overgange; især sikring af markant 
bedre overgang mellem sektorerne og de forskellige livsfaser fra 
barn til ung til voksen. Der skal her være særlig fokus på alderen 16 
til 18 år. 

ii. Derudover skal der arbejdes på at skabe bedre og mere 
praksisnære rammer for en uafhængig familievejlederfunktionen. 
 

b. Personer med udviklingshandicap: 
i. Foreningen skal være særligt opmærksomme på målgruppens 

komplekse behov; herunder sikre nødvendigt fokus på den 
tilstrækkelig kvalitet i eksempelvis botilbud. 
 

g) Styrke specialrådgivningen på området. 
 

h) Pårørende: Gennemføre og følge op resultat af medlemssurvey om pårørende.  
 



  

6 
 

i) Arbejde for indførelse af systematisk bruger- og pårørendeinddragelse. 
 

j) Afdække muligheder for et tættere samarbejde med kommunernes 
hjerneskadekoordinatorer med henblik på generel styrkelse af den neurofaglige 
tilgang til epilepsi i kommunerne.  
 

Beskæftigelsesområdet 
 

k) Undersøge og arbejde for at afbøde konsekvenserne af midlertidigt førerforbud til 
personer med epilepsi. 
 

l) I samarbejde med DH arbejdes der videre med reform af FØP/Fleks-området – 
herunder med særlig fokus på mest mulig effektivitet i ressourceforløbene. 
 

Uddannelsesområdet 
 

m) Lave et survey mhp. at afdække vilkårene for studerende med epilepsi og deres 
adgang til handicaptillæg, div. hjælpemidler, mentor, SPS, ekstra tid til studier og 
eksamen etc.  
 

n) Formidle resultaterne af surveyet bredt med særlig fokus på UU-vejlederne 
 

 
Rådgivning: 
 

a) Epilepsiforeningen skal fastholde den eksisterende professionelle rådgivning ved 
socialrådgiver og sygeplejerske for medlemmer og fagfolk. 

 
b) I perioden vurderes muligheden for udvidelse af foreningens rådgivningstilbud. 

 
c) Epilepsiforeningen skal fastholde aftalen omkring rådgivning vedr. arv og skifte 

med en advokat på frivillig basis samt forsikringsrådgivning via HGF. 
 
 

Oplysningsarbejde: 
 

a) Foreningen skal løbende udvikle arbejdet med web og sociale medier; eksempelvis 
gennem brug af likeable videoer, Twitter, webinarer o.l. 

 

b) Landskontoret udsender løbende målrettede nyhedsbreve samt formidler 
essensen af høringssvar og øvrige interessepolitiske indsatser. 

 

c) Informatørkorpset skal fastholdes indenfor de afsatte økonomiske rammer. 
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d) Der skal drøftes muligheder for at støtte op omkring patienter og pårørende 
gennem etablering af et tilbud om levering af viden til kommuner og regioner fra 
Epilepsiforeningen (eks. kurser, temadage o.a.) 

 

e) Der skal arbejdes med hverve- og fastholdelseskampagne frem mod 
jubilæumsåret 2022; eksempelvis film til info-skærme, plakater eller andet til 
behandlingsstederne. 

 

Forskningsstøtte: 
 

a) Foreningen skal i perioden fortsætte med at levere betydelig økonomisk støtte til 

projekter indenfor rammen af fundatsen i ”Inge Berthelsens Legat - Fonden”. 

 

b) I perioden skal der prioriteres formidling af forskningsresultater generelt med 

afsæt i medlemsundersøgelsen resultat: 

a. Der skal laves nye retningslinjerne til forskere som modtager støtte fra 

”Inge Berthelsens legat – Fonden”, så det pointeres at der skal leveres et 

årligt statusskriv for udviklingen i projektet. 

b. Der udarbejdes et årligt ”forskningsbrev” som formidles bredt. 

 

Økonomisk støtte til enkeltpersoner samt pårørende: 
 

a) Foreningen afsætter i perioden et årligt beløb til legatuddelinger blandt økono-
misk trængte ansøgere jvf. SKAT´s retningslinjer for uddeling af støtten.  

 
Organisation og økonomi 
 

a) Epilepsiforeningen fortsætter uddelingen af ”Epilepsiprisen” en gang årligt i 
tilknytning til årets internationale epilepsidag d. 2. mandag i februar.  

 

b) Epilepsiforeningens forretningsudvalg udarbejder en samlet plan for kurser og de 
landsdækkende sociale aktiviteter, der finansieres via handicappuljen. 

 

 

Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde d. 7. november 2020 (mini-landsmøde) 

 


