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Ensomheden vokser kun, når 
man af det offentlige i stedet 
for at blive mødt som en 
ressource, føler sig skammet ud 
og negligeret af det system, der 
skulle hjælpe og støtte

I Epilepsiforeningen gennemførte vi tidligere i år et survey 
med spørgsmål til pårørende, for at komme nærmere ind 
på deres trivsel samt oplevelser i kontakten med sygehuse 
og kommunale myndigheder. 

Jeg siger mange tak til alle, der har deltaget. Du kan 
læse om resultaterne her i bladet og finde hele undersøgel-
sen på foreningens hjemmeside.

Og lad mig bare sige det ligeud: Der er plads til bety-
delige forbedringer på sygehuse og i kommunerne. Faktisk 
er nogle af resultaterne decideret nedslående. Der er dog 
også positive resultater. Men det samlede indtryk er et dy-
stert billede af den hjælp, man oplever at få eller rettere 
ikke får.

Jeg er selv pårørende til en voksen datter med epilepsi 
og kender til bekymringer og afsavn samt møder med det 
offentlige præget af gensidig mistillid, og en kamp for at få 
den hjælp, der er behov for. 

Det er en sorg at erkende, at ens barn ikke kan klare sig 
selv. Det er opslidende, og bekymringerne tærer både fy-
sisk og psykisk. En konstant følelse af svigt, som også lever 
i familien. For barnet med epilepsi fylder meget, og der går 
tid og opmærksomhed fra søskende.

På arbejdspladsen kender jeg til dårlig samvittighed over 
for min datter, og når jeg er hjemme dårlig samvittighed 
overfor arbejdspladsen. Glædeligt er det, at rigtig mange 
ifølge surveyet får positiv energi af at være på job, og at 
både arbejdsgivere og kolleger som regel viser god forstå-
else for situationen.   

Jeg kender blikkene fra de fagprofessionelle, og krymper 
mig indvendig ved tanken om endnu en gang at skulle af-
færdiges af en ung sagsbehandler, der ikke har den fjerne-
ste idé om, hvor indgribende en sygdom, epilepsi er.

Det er ensomt at være pårørende. Ikke en ensomhed, 
der er alle vegne, men er indeni. Og ensomheden vokser 
kun, når man af det offentlige i stedet for at blive mødt 
som en ressource, føler sig skammet ud og negligeret af det 
system, der skulle hjælpe og støtte. Derfor betyder et godt 
netværk med nogen at tale med så meget.

Sygehuse og kommuner kan blive meget bedre til at ind-
drage og lytte til pårørende. Mistillid præger især samarbej-
det mellem pårørende og den kommunale forvaltning. Det 
viser dette survey meget tydeligt. 

Heldigvis er der mange gode bud på, hvor man kan sæt-
te ind, så livet som pårørende til en nærtstående person 
med epilepsi bliver en lille smule nemmere. For nemt dét 
er det ikke. 

Lad være med at overse de pårørende. Vær bedre til at 
lytte. Inddrag pårørende og deres viden som en vigtig res-
source. Bliv klogere på følgerne af epilepsi. Vær opmærk-
som på, at epilepsi rammer hele familien. Støt pårørende 
bedre.  

De bud vil foreningen tage afsæt i, når forholdene for 
pårørende er på dagsordenen. Vore kære med epilepsi har 
brug for hjælp fra fagprofessionelle, men vi pårørende er 
tættest på. Pas godt på de pårørende. 8

Survey viser 
pårørendes hårde liv
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I dag er Claus 50 år. Han har haft epilepsi, siden han i kon-
firmationsalderen fik konstateret ungdomsepilepsien ju-
venil myokloni. Heldigvis kom anfaldene under kontrol, og 
da Vibeke faldt for ham, mærkede hverken han eller hun 
noget til hans epilepsi.

Faktisk havde Claus været anfaldsfri i 15 år og troede, 
at den slags var et overstået kapitel, indtil han pludselig en 
nat fik et voldsomt krampeanfald. Det første anfald hans 
hustru havde set.

”Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gribe og gøre i”, fortæl-
ler Vibeke Andersen. Hun vidste godt, at han havde epilep-
si, og han havde fortalt, at man bare skulle lade ham sove, 
så det gjorde hun.

”Men han havde ikke fortalt, at han bagefter kunne 
komme i slags trance, hvor han var uopnåelig, øjnene var 

stive og tomme, og kroppen ville alting og ingen ting. Det 
gjorde han nu”, fortæller hun: ”Da blev jeg bange.”

Vibeke ringede 112, og ambulancefolkene gav ham an-
faldsbrydende medicin, men fremkaldte et nyt anfald ved 
at spørge ham ud og tvinge hans hjerne til at tænke, me-
ner Vibeke. På hospitalet ville Vibeke have dem til at give 
manden noget afslappende mod hans trance, men de ville 
først have ham hjerneskannet. Med det resultat, at han fik 
endnu et anfald på vej ind i maskinen.

Faldt sammen på dørtrinet
I dag har Vibeke bedre styr på anfaldene. Men den dag, 
hvor Vibeke for første gang oplevede hans anfald, var hun 
rådvild og vidste ikke, hvordan hun skulle håndtere det:

”Jeg kunne ikke andet end hyle og hyle. Det var stort set 

Vibekes mand har 
epilepsi: ”Jeg turde ikke 
ligge i ske med ham”
Efter 15 år uden anfald, kom Claus’ anfald tilbage med fuld kraft. Vibeke havde aldrig 
oplevet hans anfald, og nu skulle hun lære at være pårørende til en mand, der pludselig 
havde epilepsi
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det eneste jeg lavede den dag”, fortæller hun: ”Da jeg den 
første dag kom hjem til et tomt hus, åbnede jeg døren og 
lukkede hunden ud. Og så faldt jeg sammen på dørtrinet.”

Da Claus så begyndte på sin behandling, var det i starten 
ham selv, der havde kontakten til lægen, men som Vibeke 
siger, så vidste han jo ikke, hvad er skete i forbindelse med 
anfaldene:

”Så jeg har været meget bastant: Jeg VILLE med ind til 
lægen og de forskellige instanser. Det blev instanserne lidt 
forundrede og afvisende overfor, men lod mig deltage og 
svarede også på mine spørgsmål.”

I begyndelsen havde hun også problemer med at få 
Claus til at erkende sin epilepsi: ”I starten var det sådan, at 
jeg ikke ville belemre ham med issues, som jeg tænker, jeg 
kan klare selv. Så jeg passer lidt på ham.”

Men da hun talte med Epilepsiforeningens rådgivning, 
sagde sygeplejersken, at det var bedre at få svesken på di-
sken: 

”Det prøvede vi så. Det er megahårdt, synes jeg. Men 
det hjalp,” erkender 45-årige Vibeke.

”Jeg fortalte, at jeg ikke turde ligge i ske med ham,” 
fortæller hun: ”Jeg var bange for, at han fik kramper, og jeg 
ville blive holdt fast, så jeg ikke kunne komme ud og hjælpe 
ham. Og når jeg vågnede om natten, turde jeg ikke krybe 
over til ham af frygt for, at jeg kunne fremkalde noget.”

Ingen fortalte noget
Parret havde også forskellige opfattelser af Claus’ anfald: 
”Han syntes, at det egentlig var godt, at han fik sine anfald 
om natten. Og det synes jeg ikke. Det er ikke fedt at vågne 
ved, at ens mand ligger og skriger.”

Epilepsiforeningens sygeplejerske fortalte hende også 
om Epilepsihospitalet Filadelfia, og Claus blev overført der-
til. Og det, at hun har fået mere tillid til hans behandling, 
har givet hende væsentlig mere ro. 

”Jeg har været ødelagt af det, og det har taget meget 
af mit overskud, men jeg synes, at jeg er lidt på den anden 
side nu.”

Ingen havde fortalt hende, at der fandtes et specialho-
spital for epilepsi. Faktisk var der i starten ingen, der fortalte 
hende noget.

”Der var ingen, der tog sig af mig”, fortæller hun: ”Da 
jeg stod i lortet, da synes jeg, der burde have været en 
sygeplejerske eller læge eller andet, der havde spurgt ind 
til mig og havde forklaret mig noget om hans epilepsi. Den 
empati synes jeg, jeg savnede.”

Jeg åbnede døren og lukkede hunden ud. 
Og så faldt jeg sammen på dørtrinet.

AF PER VAD 
pervad@epilepsiforeningen.dk

”Der kunne godt være nogen, der havde speciale i at 
tage sig af de pårørende, men det ved jeg godt er umuligt”, 
siger hun og efterlyser også bedre information end en pje-
ce: ”For et er teori; noget andet er praksis.” 

Selv om Claus er blevet meget bedre til at erkende sin 
epilepsi, så er det for eksempel Vibeke, der tit tager initiativ 
til, at de skal gå i seng for at sikre, at han får sin søvn:

”Jeg skal overskue tingene for ham, uden at han op-
dager det – man skal jo ikke hele tiden blive mindet om, 
at man har epilepsi. Men det er bare et faktum, at han er 
mærket af det, og jeg skal agere anderledes for at hjælpe 
ham.”

En anden mand
Claus er graver på en kirkegård, og Vibeke er maler, så efter 
arbejde har de tit hjulpet venner og bekendte med hånd-
værksting eller lavet noget i hjemmet. Det kan Claus ikke i 
samme grad som før, og det er tit Vibeke, der holder igen 
af frygt for, at han vil blive overbelastet.

”Det, at han er gået så meget ned i gear, og han har 
fået kortere lunte, det er lidt hårdt. Det er ikke sådan, at det 
tærer på vores forhold, men det er ikke ham, jeg giftede 
mig med,” siger hun: ”Han er stadig den samme person, 
men det er et andet liv.”

Men, at Claus og deres liv har ændret sig, betyder be-
stemt ikke, at hun elsker ham mindre. Tværtimod har det 
gjort forholdet stærkere:

”Det er skidehårdt, og det er ikke noget, jeg ville ønske 
for min værste fjende. Men det giver alligevel noget erfa-
ring og noget robusthed. Både for mig som person, men 
også for os som par”, siger hun: ”Så jeg holder bestemt 
ikke mindre af ham. Det er bare en ny ting, vi skal lære at 
leve med.” 

I dag har parret fundet tilbage til den gode hverdag, 
fortæller Vibeke: ”Vi er faktisk tilbage til normalen. Hans 
hjerne er lige så stille ved at være trænet op igen efter de 
mange anfald. Og vi tror, at Filadelfia betyder en stor for-
skel.” 8
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Det er bestemt ikke en dans på roser at være pårørende til 
et menneske med epilepsi. Det viser det survey, som vi går 
i dybden med her i bladet meget tydeligt. Men hvad med 
dem, der har epilepsien? Værdsætter de den indsats, de 
pårørende gør?

Da det var fars dag, lagde Epilepsiforeningen en lille vi-
deo på Facebook med budskabet: ”Rigtige mænd holder 

af børn med epilepsi”. Kommentarsporet blev hurtigt fyldt 
med hilsner fra folk, der takkede deres far for hans støtte 
og kærlighed.

En af dem var 26-årige Ann-Sofie Mariager Grum. Hun 
taggede faderens navn og skrev ”Verdens bedste far” ef-
terfulgte af to hjerter.

Nu sidder jeg så i hendes have, hvor solen steger og ha-

En kærlighedshistorie
”Verdens bedste far”, skrev Ann-Sofie på Facebook. Og det er ikke kun faderen, der har 
betydet meget for den unge kvinde med epilepsi. Det har moderen, venner og frem for 
alt hendes mand også
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vebordet vipper lidt, så kaffekoppen er ved at vælte, for at 
gå lidt bag om kærlighedserklæringen og høre, hvor meget 
pårørende betyder for mennesker med epilepsi.

Fædre og mødre
”Han har været der og været støttende”, siger hun om fa-
deren: ”Når der har været nogle ting, så er han bare gået i 
aktion med det samme”.

Da hendes epilepsi, der i mange år havde været i nogen-
lunde ro, pludselig blev voldsomt forværret, og hun måtte 
ud og ind af hospitalet med voldsomme anfald, ville læger-
ne i første omgange ikke tro på, at der var tale om epilepsi 
– for den burde hun være vokset fra, mente de.

”Min far blev bare så vred. Han stod og råbte ad den 
der overlæge og krævede, at de gjorde noget. Det var bare 
så fantastisk at se, for dér følte man virkelig: Nu går mine 
forældre i aktion.”

Mens hendes far var der, når det gjaldt praktiske ting, 
så var morderen der, når hun havde det svært: ”Med det 
mentale, har det mere været min mor, jeg kunne gå til og 
snakke med og få lov til at græde ud hos.”

Når Ann-Sofie var ked af, at alle andre tog kørekort og 
ikke talte om andet end kørekort og biler, eller at vennerne 
kunne have langt flere fritidsinteresser og fornøjelser, end 
hun kunne klare, så betød det meget, at moderen viste for-
ståelse og ikke bare havde medlidenhed.     

Når jeg taler med unge, der har epilepsi, så siger de tit, 
at deres forældre er overbeskyttende og ikke vil lade dem 
gøre noget som helst. Har du ikke haft det sådan?

”Jo, hundrede procent. Jeg havde en periode, hvor, hvis 
min mor sagde noget var hvidt, så sagde jeg, det var sort,” 
svarer hun. Men i dag er hun glad for, at forældrene min-
dede hende på hendes medicin og holdt igen, når hun ville 
kaste sig ud i for mange ting:

”Som ung tænker man måske: Jeg kan det samme som 
alle de andre. Og så skal der nok være nogen til lige at være 
den der bremseklods.”

Mænd og venner
Som 19-årig mødte hun Kristoffer i Venstres Ungdom, hvor 
de begge var aktive. Og efter blot fire måneder flyttede de 
sammen:

”Vi havde venner, der havde en lille kasse til væddemål 
om, hvor længe det ville holde,” husker hun. De har stået 
side om side i syv år og været gift i tre af dem, fortæller 
hun: ”Jeg ved faktisk ikke, hvem der vandt puljen.”

Det var et halvt år inde i forholdet, at Ann-Sofies epilepsi 
gik amok: ”Jeg gav ham faktisk en vej ud, hvor jeg sagde: 
Det her bliver ikke nemt, det skal du vide, og jeg tænker, at 
hvis du ved, at det kan du ikke klare, så synes jeg bare, vi 
skal stoppe. Men det ville han ikke.”

Når hun gav ham en chance for at trække sig fra forhol-
det, skyldes det, at hun mener, at man ikke skal kræve, at 
nogen bliver i noget, de ikke kan være i. Sådan har hun det 
også med venner.

Gode venner er også en vigtig pårørendegruppe, og 
Ann-Sofie, der er meget åben om sin sygdom, har et stærkt 
netværk, men har også mistet venner på grund af epilep-
sien: 

”Man bliver selvfølgelig meget ked af det, for det er 
mennesker, man holder af, men jeg forstår dem godt”, si-
ger hun:  ”Det ser meget voldsomt ud og lyder meget vold-
somt, når man har de der krampeanfald. Der er nogen, der 
ikke kan klare det og går i total panik. Og hvis man ikke kan 
være i det, så skal man heller ikke.”  
Hvordan skal en god ven til en med epilepsi være?

”Man skal være forstående for, at der kan være tider, 
hvor du er meget træt, men jeg synes ikke, man skal være 
på en bestemt måde. Man skal være forstående, man skal 
kunne være i det, og så skal man vide, hvad epilepsi er.”

Børn og hunde
Kristoffer, der arbejder som multimediedesigner, er også 26 
år. Som hun siger, så har han og hun nu kæmpet sammen, 
kæmpet den samme kamp og kæmpet for det samme mål, 
siden de var 19 år:

”Vi er gået gennem det her sammen i de syv år, så vi 
kan snakke sammen på en anden måde, end andre måske 
kan. Vi er fuldstændig hudløst ærlige over for hinanden,” 
fortæller hun og tænker på, om syv års samliv med epilepsi, 
giver erfaringer for meget mere end syv år: ”Vi har bare et 
så stærkt bånd, fordi vi er gået gennem det her sammen.”

Overvejer I så at få børn? 
”Nej” svarer hun bestemt: ”Jeg arbejder tre en halv time 

Vi havde venner, der havde en 
lille kasse til væddemål om, 
hvor længe det ville holde.
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AF PER VAD 
pervad@epilepsiforeningen.dk

om ugen, og når jeg kommer hjem, er jeg SÅ træt. Ham dér 
kan tåle, at jeg kun er på 90 procent,” fortsætter hun og 
nikker mod en livlig otte måneder gammel Boston Terrier: 
”Det kan et barn ikke; dér skal man være 110 procent på. 
Og det kan jeg ikke. Så vi nøjes med hunden.”

Det har Kristoffer accepteret og sagt, at de bare finder 
en anden måde at få et godt liv på, fortæller hun: ”Det er 
mega overskudsagtigt at få det at vide.”

Har han slet ikke gjort noget som helst forkert?
”Nej, det har han faktisk ikke. Måske lige bort set fra 

en fase, hvor han pylrede lidt for meget. Men det var jo 
ikke fordi, han gjorde noget forkert. Han ville bare beskytte 
mig”, svarer hun og fortæller, at han i en periode, hvor hun 
havde mange anfald, ikke turde tage væk fra hende og altid 
ringede hjem og spurgte, om hun var okay. 

Annerkedelse
Har du et godt råd til, hvordan man får så god en partner?

”Du skal være bundærlig med, hvordan du har det, og 
have i mente at spørge, hvordan de har det. For det synes 
jeg også er supervigtigt at snakke om: Er de okay, eller kan 
de finde på at gå ned med stress på grund af det her?” 
svarer hun.

”Jeg tror pårørende har det hårdere end os. For de skal 
jo sidde og se, at vi har det hårdt”, siger hun også. 

Og samtidig med, at jeg skriver den sætning ned, tæn-
ker jeg, at fra en med epilepsi er det en flot og fortjent 
anerkendelse af de pårørendes indsats. Så svaret på det 
indledende spørgsmål er: Ja, det gør de høj grad. 8

Jeg tror pårørende har det 
hårdere end os

Se, lyt, læs og skriv dig i bedre 
form som pårørende
Vi har været gennem bogreolen, internettet og filmskattekisten og har fundet lidt forskel-
lige henvisninger, som måske kan være en hjælp for nogle pårørende

AF LOTTE HILLEBRANDT 
lotteh@epilepsiforeningen.dk

Ny bog: ”Skriveterapi – for pårørende”
Annette Aggerbeck har skrevet bogen, ”Skriveterapi for på-
rørende” på Forlaget Respekta.

Skriveterapi er en metode, der går ud på at skrive om 
sine tanker og følelser ved hjælp af særlige skriveteknikker 
og skriveøvelser. Alle kan have glæde af at skrive, og det 
kræver ingen særlige forudsætninger. 

Bogen er henvendt til alle typer pårørende. Du vil have 
glæde af bogen, uanset om du er forælder, ægtefælle, kæ-
reste, søster, bror, voksent barn, ven eller på anden måde er 
nærtstående. Pårørende er forskellige, men der er fællestræk 
ved rollen som omsorgsgiver, der gør, at du altid vil kunne 
finde skriveøvelser i bogen, der appellerer til netop dig.

Annette Aggerbeck er psykoterapeut, journalist og cand.
jur. Annette har haft demens i familien og kender personligt 
til udfordringerne som pårørende.

Hun har udviklet skriveterapien som et redskab til selv-
udvikling og har tidligere udgivet bogen ”Skriveterapi – din 
guide til personlig vækst”. Se mere om dét og om Annette 
Aggerbeck på skriveterapi.dk

Kursus: ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”
Mere end halvdelen af landets kommuner tilbyder kurset 
”Lær at tackle hverdagen som pårørende”. Kurset udbydes i 
samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sund-
hedsoplysning. Du kan læse mere på komiteens hjemmesi-
de: laerattackle.dk

Filmstriben
På Filmstriben kan du se dokumentaren ”Isabella for real” 
(billedet) og andre film som 
mange pårørende vil kunne 
se sig selv i, uanset hvilken 
sygdom deres nærmeste har. 
Filmstriben er bibliotekernes 
gratis digitale filmtilbud, som 
kan bruges af alle, der er op-
rettet som bruger på deres 
lokale bibliotek. Hent Film-
stribens app på Google Play og App Store eller se det på 
filmstriben.dk og søg på pårørende.


