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EPILEPSI  
FØR, UNDER OG EFTER GRAVIDITET
Mange kvinder med epilepsi er usikre og bekymrede over, om deres epi-
lepsi eller behandlingen af epilepsien kan medføre problemer, hvis de 
gerne vil have børn. 

Faktum er heldigvis, at graviditet og fødsel forløber normalt for langt de 
fleste kvinder med epilepsi, når de følger behandlingen og de planlagte 
kontrolbesøg.

Behandlingen af kvinder med epilepsi, som planlægger graviditet, eller 
som er gravide, bør foregå hos en speciallæge i neurologi.

Denne pjece er en vejledning om nogle af de forhold, som du bør tænke 
på før, under og efter graviditet. 
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selv om man tager p-piller. Hvis man får pletblødning midt i 
menstruationsperioden, kan det være tegn på p-pillesvigt. 

Almindelige p-piller indeholder 20-35 mikrogram østrogen. 
Hvis du får en type medicin, som udskiller p-piller hurtigere i 
kroppen, kan du alligevel godt bruge p-piller, men du skal have 
p-piller med et højt hormonindhold (mindst 50 mikrogram 
østrogen eller tage to p-piller med 20-30 mikrogram østrogen). 
Du behøver ikke at være bange for at få for meget hormon, da 
netop epilepsimedicinen er skyld i, at østrogenet bliver hurtigere 
udskilt af kroppen. Hvis de stærkere p-piller heller ikke virker 
tilstrækkeligt, er du nødt til at tale med din egen læge eller en 
gynækolog om, hvilke typer p-piller, der skal anbefales. Lykkes 
det ikke at finde en p-pille, der fungerer tilstrækkeligt sikkert, 
må du anvende en anden form for prævention, f.eks. spiral eller 
vaginal ring eller overveje at skifte til en anden type epilepsi-
medicin. 

PÅVIRKER P-PILLER MIN EPILEPSI ELLER EPILEPSIMEDICINEN?
Den eneste type epilepsimedicin, der påvirkes af p-piller, er la-
motrigin (Lamictal®, Lamotrigin®). P-piller medfører, at lamo-
trigin bliver udskilt fra kroppen med den dobbelte hastighed. 
Det betyder i praksis, at de fleste skal have den dobbelte dosis af 
lamotrigin, når de tager p-piller. Der er ikke noget, der tyder på, 
at det samme gør sig gældende for en vaginal ring med østrogen.
 
Hvis du får lamotrigin og skal starte med p-piller, eller holde op 
med p-piller, er det vigtigt, at du aftaler med din læge, om du 
skal have ændret dosis af din medicin.    

SKAL JEG PLANLÆGGE GRAVIDITETEN?
Ja, det er en fordel at planlægge graviditeten, så du i god tid sam-
men med din læge kan tage stilling til, om du får den rigtige 
medicin og i den rigtige dosering. 
Graviditet forløber heldigvis ganske normalt for langt de fleste 

KAN JEG BRUGE P-PILLER, NÅR JEG FÅR EPILEPSIMEDICIN?
Mange kvinder er i tvivl, om de kan bruge p-piller, når de sam-
tidigt får epilepsimedicin. Svaret er i næsten alle tilfælde: Ja, du 
kan bruge p-piller, men hvilke typer p-piller du kan bruge, af-
hænger af, hvilken type epilepsimedicin du får.

De følgende typer epilepsimedicin kan alle gives sammen med 
alle typer af p-piller med fuld virkning af p-pillerne:
> Brivaracetam (Briviact®) 
> Gabapentin (Gabapentin®)
> Lamotrigin (Lamictal®, Lamotrigin®)
> Lacosamid (Vimpat®)
> Levetiracetam (Keppra®, Levetiracetam®)
> Pregabalin (Lyrica®)
> Rufinamil (Inovelon®)
> Topiramat (Topiratore®, Topiramat®, Topimax®)   
 i dosis under 200 mg
> Valproat (Deprakine®, Delepsine®, Orfiril®)
> Vigabatrin (Sabrilex®)
> Zonisamid (Zonegran®)

Andre typer epilepsimedicin kan medføre, at almindelige p-pil-
ler udskilles for hurtigt fra kroppen og derfor ikke har fuld virk-
ning med risiko for uønsket graviditet. 

Det gælder følgende typer medicin:
> Eslicarbazepin acetat (Zebinix®)
> Fenobarbital (Fenemal®, Primidon®)
> Fenytoin (Fenytoin®, Difhydan®)
> Karbamazepin (Karbamazepin®, Tegretol®, Trimonil®) 
> Oxkarbazepin (Oxcarbazepin®, Apydan®, Trileptal®)
> Perampanel (Fycompa®) 
> Topiramat (Topiratore®, Topiramat®, Topimax®)*   
 * i dosis over 200 mg dagligt 

Når p-piller udskilles for hurtigt fra kroppen, er der risiko for 
p-pillesvigt. Det vil sige, at der er en risiko for at blive gravid, 



diteten. Ved visse meget milde epilepsiformer kan man i sjældne 
tilfælde overveje at afstå fra medicinsk behandling op til den 
planlagte graviditet og i den første tredjedel af graviditeten. Så-
danne tilfælde skal altid nøje vurderes og planlægges sammen 
med lægen.

GENERELT ANBEFALES FØLGENDE 
> Færrest mulige præparater, helst kun én type medicin 
> Lavest mulige dosering (dagsdosis opdelt i 2-3 doser) 
> Anvende doseringsæske for at sikre,   
 at medicinen tages korrekt 
> Tage multivitaminpille som indeholder 0,4 mg folinsyre  
 3 måneder før og under graviditeten, f.eks. Gravitamin 
> Ved behandling med valproat (Deprakine®, Delepsine®,  
 Orfiril®) og visse andre typer epilepsimedicin (Fenemal,  
 Primidon®, Fenytoin®, Difhydan®, Karbamazepin®,   
 Tegretol®, Trimonil®), skal du tage folinsyre 5 mg, helst  
 startende allerede inden graviditeten. 
 Du skal have en recept af din læge.

kvinder med epilepsi, men det er vigtigt at være opmærksom 
på, at der er en let øget risiko for komplikationer og medfødte 
misdannelser af barnet. Da epilepsimedicinen kan være en med-
virkende årsag, er det vigtigt, at du i god tid før graviditeten får 
justeret behandlingen. Hos kvinder, som får epilepsimedicin, er 
risikoen for medfødte misdannelser to til tre gange større end 
risikoen i befolkningen som helhed, og risikoen er størst ved be-
handling med de typer medicin, der indeholder valproat (Depra-
kine®, Delepsine®, Orfiril®). Det er generelt en fordel, at dosis af 
epilepsimedicinen ikke er højere end nødvendigt, og at der tages 
så få typer medicin som muligt. Samtidigt skal du allerede inden 
graviditeten indtræder (helst 3 måneder før) påbegynde tilskud 
af vitaminer og folinsyre. Det er derfor altid en fordel, hvis gra-
viditeten kan planlægges.

Det er altid meget vigtigt at tage præcist den mængde medicin, 
som det er aftalt med lægen, også selv om du pludseligt opdager, 
at du er gravid. Det kan være farligt både for dig og for barnet, 
hvis du selv ændrer på dosis eller ophører med medicinen. Hvis 
du har været anfaldsfri i nogle år, bør det overvejes i samråd 
med lægen, om behandlingen eventuelt kan ophøre inden gravi-
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HVORDAN SKAL KONTROL AF MIN EPILEPSIBEHANDLING FOREGÅ 
UNDER GRAVIDITETEN?
Graviditeten medfører store ændringer i din krop, som kan på-
virke din epilepsimedicin. Dels øges kroppens vægt, og dels 
sker en øget udskillelse af de fleste typer medicin. Det kan derfor 
være nødvendigt at øge dosis af epilepsimedicinen, efterhånden 
som graviditeten skrider frem. Medicindosis skal justeres i for-
hold til mængden af medicin i blodet. Det undersøges ved en 
blodprøve.

Det anbefales, at der under graviditeten med en til to måneders 
mellemrum foretages:
> Kontrol i epilepsiambulatoriet.   
 (kan evt. foregå pr. telefon eller mail)
> Blodprøve af mængden af epilepsimedicin i kroppen
> Vægtbestemmelse

FORVÆRRES MIN EPILEPSI UNDER GRAVIDITETEN?
20-25 % af kvinder med epilepsi får flere anfald under gravidite-
ten. Det skyldes først og fremmest, at mængden af epilepsime-
dicin i kroppen kan falde. Det kan have flere årsager; dels sker 
der store fysiske ændringer i kroppen under en graviditet, som 
kan medføre, at mængden af medicinen i kroppen falder (især 
Lamictal®, Lamotrigin®), dels kan der være opkastninger, især 
om morgenen, hvor medicinen ikke kan holdes i kroppen. I så 
fald kan det være en fordel at tage medicinen lidt senere på da-
gen. Nogen gravide kvinder får flere anfald på grund af dårlig 
søvn, som er et velkendt problem, især under den sidste del af 
graviditeten. 

Forløbet af den ene graviditet er ikke vejledende for kommende 
graviditeter. Hvis du har haft en graviditet, hvor der var forvær-
ring af epilepsien eller alvorlige komplikationer, så betyder det 
ikke i sig selv, at du frarådes senere graviditet.

HVAD SKAL JEG GØRE, NÅR JEG ER BLEVET GRAVID?
Så snart du er sikker på, at du er gravid, bør du kontakte den 
læge, der behandler din epilepsi, så I kan planlægge det videre 
forløb under graviditeten. Din praktiserende læge vil derefter 
henvise dig til svangrekontrol og fødsel på en fødeafdeling. Det 
anbefales, at gravide kvinder med epilepsi føder på et sygehus, 
hvor der både er en fødeafdeling og en børneafdeling og hvor 
der er et etableret samarbejde med Epilepsiklinikken eller den 
lokale neurologisk afdeling, så der sikres et tværfagligt samar-
bejde til gavn for både mor og barn. 

HVORDAN SKAL KONTROLLEN AF GRAVIDITETEN FOREGÅ?
Du får tilbudt: 
> Ca. 6 undersøgelser hos din jordemoder
> Kontrol hos fødselslæge i svangreambulatoriet
> Ultralydsscanninger 
> Rutinescanninger 
> Nakkefoldsscanning i uge 11 - 14
> Gennemscanning for misdannelser i uge 18 - 20
> Ekstra scanningstilbud
> Ekstra undersøgelser kan blive tilbudt
> Kontrol af fosterets tilvækst i sidste del af graviditeten

SKAL JEG OGSÅ GÅ HOS MIN PRAKTISERENDE LÆGE?
Det er en god ide, selv om du bliver kontrolleret tæt. Din egen 
læge skal jo også tage sig af dit barn, når I kommer hjem efter 
fødslen.

KAN JEG FÅ BESØG AF SUNDHEDSPLEJERSKEN INDEN FØDSLEN?
Din kommune kan tilbyde dig et hjemmebesøg inden fødslen, 
hvis din jordemoder sender en henvisning til sundhedsplejer-
sken. Du kan få konkrete råd og vejledning af hende, og det er 
også rart at kende den sundhedsplejerske, som vil komme på 
besøg efter fødslen.
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De fleste undersøgelser viser, at behandling med lamotrigin (La-
mictal®, Lamotrigin®) og levetiracetam (Keppra®, Levetiraca-
tam®) i lav dosis, og når der ikke gives anden medicin samtidigt 
er rimelig sikker, det vil sige at der kun er meget lille øget risiko 
for medfødte misdannelser sammenlignet med kvinder, som 
ikke får epilepsimedicin. Omvendt, så ved man, at risikoen for 
fosterskade er størst ved behandling med valproat (Deprakine®, 
Delepsine®, Orfiril®), ved brug af flere typer medicin samtidigt, 
og når mængden af medicin i blodet er høj. Ved høj dosis af val-
proat (over 1500 mg om dagen) er risikoen for medfødte misdan-
nelser 20 - 25 %. Det er også vist, at brug af valproat under gravi-
diteten giver risiko for,  at barnet udvikler sig langsommere end 
andre børn, og at de har risiko for autisme.

Risikoen for fosterskade ved andre nyere typer medicin mod 
epilepsi (Trileptal®, Apydan®, Gabapentin®, Lyrica®, Gabitril®, 
Topimax®, Sabrilex®, Zebinix®, Vimpat®, Briviact® og Fycom-
pa®) er heller ikke endeligt afklaret. Der er ingen undersøgelser, 
som endnu har kunnet vise, hvorvidt de nye medikamenter er 
forbundet med større eller mindre risiko for medfødte misdan-
nelser, end ved de ældre typer epilepsimedicin. Derfor anbefales 
sædvanligvis, at du fortsætter med den type medicin, som er 
bedst til at behandle din epilepsi.

For at forebygge misdannelser anbefales det, at alle kvinder, der 
ønsker graviditet, tager et tilskud af folinsyre fra graviditeten 
planlægges og de første tre måneder af graviditeten. Generelt 
anbefales et tilskud på 0,4 mg folinsyre dagligt (håndkøb), mens 
man til dem, der tager valproat (Deprakine®, Delepsine®, Orfi-
ril®), Fenytoin®, Fenemal® og karbamazepin (Tegretol®, Trimo-
nil®) vil tilråde et tilskud på 5 mg folinsyre om dagen (recept-
pligtigt). Du bør rådføre dig med din læge om, hvilken dosis, der 
er rigtig for dig.

SKAL JEG TAGE EKSTRA MEDICIN, HVIS JEG KASTER OP?
Hvis der er synlige tabletrester i opkastet, eller hvis du har taget 
medicinen inden for en halv time, før du har kastet op, skal du 
tage en ny portion medicin. Det er vigtigt, at du får den ordi-
nerede medicin i graviditetsperioden for at undgå unødvendige 
anfald. Spis og drik lidt, inden du står op, det kan hjælpe lidt på 
morgenkvalmen.

KAN KRAMPEANFALD SKADE FOSTERET?
Krampeanfald under graviditeten kan i nogle tilfælde skade fo-
steret, der ligesom moderen kan få for lidt ilt, mens anfaldet står 
på. Andre typer epileptiske anfald synes ikke at belaste fosteret. 
Uheldige fald, hvor man risikerer at slå maven under anfaldet, 
vil kunne beskadige fosteret.

FÅR MIT BARN OGSÅ EPILEPSI?
Risikoen er ikke særlig høj, men afhænger af, hvilken type epi-
lepsi du har, og om barnets far også har epilepsi. Barnet har 4-6 
% risiko for at få sygdommen, hvis en af forældrene har en ar-
velig epilepsi. Hvis begge forældre har denne type epilepsi, er 
barnets risiko 20-30 %. 

KAN MIT BARN FÅ MISDANNELSER?
Medfødte misdannelser (fosterskader) forekommer to til tre 
gange hyppigere hos børn, hvis mødre har taget epilepsimedi-
cin under graviditeten. Det vil sige, at der er 3-6 % risiko for, at 
barnet fødes med en misdannelse. De hyppigst forekommende 
misdannelser er læbe-ganespalte, hjertefejl, rygmarvsbrok, de-
fekt urinvejsåbning, hofteskred, misdannelser af fingre og tæer, 
klumpfod samt specielle ansigtstræk (mongolfold, flad næse, 
lavtsiddende ører etc.).
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BLIVER FØDSLEN SAT I GANG? 
Hovedreglen er, at man ikke sætter fødslen i gang på grund af 
epilepsi. Men hvis man skønner, at du er ved at være så belastet, 
f.eks. af søvnmangel, at din tærskel for anfald flytter sig, kan det 
være en god ide at sætte fødslen i gang.

SKAL JEG HAVE LAVET KEJSERSNIT?
Nej, ikke på grund af epilepsien.

HVORFOR SKAL DER VÆRE EN BØRNEAFDELING?
De allerfleste børn har det godt efter fødslen, men man vil holde 
lidt mere øje med dit barn, da enkelte børn kan blive sløve af 
epilepsimedicinen.

SKAL JEG HAVE LAVET FOSTERVANDSPRØVE?
Nej, ikke på grund af epilepsien. Du vil derimod blive tilbudt 
ultralydsscanning for at se, om fosteret er normalt udviklet.

HVAD ER ULTRALYDSSCANNING?
Ultralydsscanning er en undersøgelse, der ved hjælp af lydbøl-
ger danner et billede på en skærm. 
I mere end 30 år har man foretaget ultralydsscanning af gravide. 
Man har ikke kunnet påvise nogen skadelig virkning, hverken 
for barn eller mor.

HVAD KAN MAN SE VED ULTRALYDSSCANNING?
Ud over de to rutinescanninger, som alle får tilbudt, nemlig nak-
kefoldsscanning og gennemscanning i 18.-20. uge, får de fleste 
tilbudt nogle ekstra undersøgelser. De fleste svære misdannelser 
er så tydelige, at man næsten altid vil opdage dem ved ultralyds-
scanning, f.eks. alvorlig rygmarvsbrok. Andre misdannelser ses 
ikke altid så tydeligt ved ultralydsscanning, og man finder dem 
derfor ikke altid.

Senere i graviditeten kan man ultralydsscanne for at se, om bar-
net vokser, som det skal.

HVORDAN SKAL JEG FØDE?
Du skal føde helt normalt. De fleste kvinder med epilepsi føder 
uden problemer. Det er meget få, som får anfald i forbindelse 
med selve fødslen. Du vil kunne få helt de samme tilbud ved 
fødslen som alle andre. Du vil tidligt i fødslen blive tilbudt en 
epiduralblokade (rygmarvsbedøvelse), for at du ikke skal blive 
alt for udmattet og dermed være i lidt højere risiko for anfald.

Hjælp os med at hjælpe 
dig – bliv medlem på  
epilepsiforeningen.dk 

Vidste du, at der findes 
Facebookgrupper for gravide og 
nybagte mødre med epilepsi på 
epilepsiforeningen.dk?
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> Vægtbestemmelse
> Eventuel yderligere nedsættelse af medicindosis
Ligesom alle andre nybagte mødre skal du være opmærksom på, 
at du har risiko for at blive gravid igen hurtigt efter fødslen. Det 
er derfor en god ide også at tale om dette med lægen.

JEG AMMER MIT BARN, MEN HVORDAN UNDGÅR JEG  
“NATTERÆSET”, SOM KAN GIVE MIG ANFALD?
Den første tid efter fødslen, hvor nattesøvnen ofte er dårlig og 
usammenhængende, er der større risiko for at få anfald. Hvis 
afbrudt nattesøvn har tendens til at give dig anfald, er det en 
god ide at lade din partner give barnet en flaske. Ved hjælp af en 
brystpumpe kan du nemt forberede natmaden til den lille. 

Hvis du alligevel bliver forstyrret i din søvn, bør du sove mid-
dagssøvn. Tag imod tilbud om hjælp fra venner og familie, det 
giver dig mulighed for at slappe lidt af.

JEG ER BANGE FOR AT FÅ ANFALD,  
IMENS JEG AMMER ELLER SKIFTER BLE PÅ MIT BARN.
Det er en god ide at indrette en pusleplads på gulvet med alle de 
ting i nærheden, du skal bruge. Det vil ligeledes være mest hen-
sigtsmæssigt at sidde på gulvet og amme. Læn dig op ad en væg, 
så du ikke falder ned over dit barn, hvis du får et anfald. Det kan 
sagtens gøres hyggeligt at opholde sig på gulvet med tæpper og 
eventuelt ammepude. 

Hvis du skal tilberede en flaske med modermælkserstatning, 
skal du ikke bære barnet med ud i køkkenet. Lad den lille bli-
ve i kravlegården eller i sengen, imens du varmer mælken. Når 
barnet bliver ældre og sidder i en høj stol ved måltiderne, skal 
du sørge for at bruge en sele til at fastspænde barnet med. Det 
vil forhindre, at barnet falder ud af stolen, hvis du på grund af 
anfald ikke kan se efter barnet.

HVAD SKAL DER SKE MED MIT BARN EFTER FØDSLEN?
Dit barn vil lige som alle andre børn få en vitamin K-indsprøjt-
ning efter fødslen. Barselspersonalet vil hjælpe dig med at se, at 
dit barn ikke er sløvt.

KAN JEG AMME, NÅR JEG FÅR EPILEPSIMEDICIN?
Ja, som hovedregel kan alle kvinder med epilepsi amme, uanset 
hvilken type epilepsimedicin, de får.

Medicin mod epilepsi udskilles gennem modermælken. Man 
skal derfor være opmærksom på, at sløvhed, irritabilitet og dår-
lig trivsel hos barnet og specielt hos for tidligt fødte børn kan 
skyldes en vedvarende høj mængde medicin i barnets krop, og 
lægen må derfor vurdere, om amningen kan fortsætte. Det er 
specielt, hvis moderen får høje doser af Fenemal®, Primidon® 
og Mysoline®, Rivotril® eller Frisium®, at der er risiko for, at 
barnet bliver sløvt og medicinpåvirket. Barnet skal derfor obser-
veres på børneafdelingen efter fødslen.

SKAL JEG FORTSÆTTE MED SAMME DOSIS  
EPILEPSIMEDICIN EFTER FØDSLEN?
Mængden af nogle typer epilepsimedicin stiger i blodet inden 
for de første få uger efter fødslen. Medicindosis skal derfor grad-
vist mindskes og i nogle tilfælde allerede umiddelbart efter føds-
len. Da man som regel ikke umiddelbart efter fødslen taber sig 
så meget, at vægten er den samme som før graviditeten, er den 
tidligere dagsdosis ikke umiddelbart vejledende. Hvis medici-
nen er øget flere gange under graviditeten f.eks. ved behandling 
med lamotrigin, skal lægen i de fleste tilfælde udarbejde en ned-
trapningsplan, som kan starte kort efter fødslen. 
Det er vigtigt at undgå at få anfald efter fødslen, da der kan være 
risiko for blandt andet tab af barnet eller svigtende omsorg.
 
Efter fødslen kontaktes epilepsiklinikken med henblik på.:
> Blodprøve til måling af epilepsimedicinen
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MÅ JEG SELV BADE MIT BARN?
Ja, hvis der er andre tilstede, kan du bade dit barn i et badekar. 
Hvis du er alene hjemme, kan du nøjes med at etagevaske barnet 
på puslepuden, som er anbragt på gulvet.

DET HÆNDER, AT JEG GLEMMER AT TAGE MIN MEDICIN.
Det er en stor omvæltning at blive mor med mange nye krav og 
opgaver. Dagen er ikke længere så struktureret. Man opdager 
pludselig, at man ikke selv er herre over dagens forløb. Det er 
derfor en praktisk foranstaltning og god ide at bruge en medi-
cindoseringsæske.  Man kan også bruge alarmfunktionen på sin 
telefon, ligesom der findes forskellige apps til at hjælpe dig med 
at huske medicinen.

NÅR DEN LILLE BEGYNDER AT KRAVLE
Når barnet begynder at kravle og rejse sig ved hjælp af møblerne, 
er det en god ide at udvælge et rum i hjemmet, som man fortrins-
vis opholder sig i. Sæt et sikkerhedsgitter op, så barnet ikke kan 
bevæge sig ud. Sørg for at dette rum er børnesikret ekstra godt 
med f.eks. sikkehedshasper på vinduerne, høje møbler er nag-
let til væggen, børnesikre stikkontakter mm. Så kommer barnet 
ikke til skade, hvis du får et anfald, hvor du er fraværende. Sørg 
også for, at din medicin er uden for barnets rækkevidde i et aflåst 
skab. 

HVORDAN SIKRER JEG MIT BARN, NÅR VI ER UDENDØRS?
Hvis du er ude at gå tur med den lille i barnevognen, er det en 
god ide at have et kuffertmærke på vognens håndtag med navn 
og telefonnumre på din partner eller andre pårørende. Hvis du i 
forbindelse med et anfald bliver forvirret, kan folk få fat i hjælp 
til dig og dit barn.

Når barnet begynder at gå ved siden af dig på gaden, er det vig-
tigt, at du så hurtigt som muligt lærer barnet at blive ved siden af 

dig, hvis du får anfald. Om det er sikkert, afhænger af om barnet 
er gammelt nok til at tage vare på sig selv og f.eks. vente inde på 
fortovet, hvis du får anfald.

HVAD GØR JEG, HVIS JEG KAN MÆRKE,  
AT MIN EPILEPSI FORHINDRER MIG I AT TAGE FORSVARLIGT  
VARE PÅ MIT NYFØDTE BARN?
Tal hurtigst muligt med lægen.

Hvis du er for syg til at passe dit barn, kan din partner overtage 
retten til barselsorlov i stedet for dig og kan dermed hjælpe dig 
med pasningen i hjemmet. 

I har som forældre ret til barsel i alt 52 uger. Du har ret til orlov 
4 uger inden fødslen. Efter fødslen er de første 14 uger som ud-
gangspunkt til mor. Hvis du er for syg til at passe barnet, kan din 
partner overtage orloven, mens du får sygedagpenge. Efter de 
14 ugers orlov, er der ret til 32 ugers forældreorlov, som man frit 
kan vælge om mor eller partneren skal afholde. Herefter er der 2 
ugers orlov, som er til partneren. 

Hvis I herefter har behov for hjælp til jeres barn, kan I prøve at 
søge jeres kommune om hjælp ved at rette henvendelse til Børn- 
og familieafdelingen. 

Hjælp os med at hjælpe 
dig – bliv medlem på  
epilepsiforeningen.dk 

Vil du vide mere om epilepsi og livet 
med epilepsi, kan du finde  flere 
oplysninger på Epilepsiforeningens 
hjemmeside epilepsiforeningen.dk
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Store Gråbrødrestræde 10, 1.   I   5000 Odense C   I   Tlf. 66 11 90 91
epilepsi@epilepsiforeningen.dk  I  www.epilepsiforeningen.dk

Facebook.com/epilepsiforeningen  I  Instagram.com/epilepsiforeningen

Om Epilepsiforeningen
Epilepsiforeningen er en landsdækkende forening, der 
arbejder for at sikre mennesker med epilepsi og deres 
pårørende de bedst mulige behandlings- og livsvilkår.

Det gør vi blandt andet via:
• Professionel rådgivning til foreningens medlemmer
• Informationsmaterialer om epilepsi: blad, pjecer,  
 web, sociale medier, film, podcasts og nyhedsbreve
• Vidensdeling om epilepsi til lærere, pædagoger,  
 sundhedspersonale etc.
• Interessepolitisk arbejde
• Forskningsstøtte
• Støtte til enkeltpersoner med epilepsi  
 og deres pårørende
• Sociale aktiviteter og netværk landet rundt

Støt epilepsisagen og bliv medlem


