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”Man vokser med 
opgaven, man vokser 
med ansvaret, og man 
finder kræfter, man ikke 
troede, man havde”
Lisbeth er mor til 17årige Rasmus, der har epilepsi og udviklingshandicap. Hvordan 
er det at have en teenagesøn, der er udviklet som en toårig? Lever han et lykkeligt 
liv? Og hvordan er det gået med Lisbeths egne drømme? Den slags har vi talt med 
hende om
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Et hold fra telefonsupporten har pause, og i små grupper 

står en masse unge mennesker og ryger ude foran den flot 

renoverede fabriksbygning. Indenfor er elevatordøren dæk

ket af en kæmpe fotostat med et billede af en lyksagligt 

smilende hund. Boston Terrierens hoved bliver delt på mid

ten, da dørene glider op, og Lisbeth Hansen kommer ud for 

at tage imod mig på mobilselskabet 3’s hovedsæde, hvor 

hun arbejder i HR med løn og personaleadministration.

Lisbeth er mor til 17årige Rasmus. Han har epilepsi med 

daglige krampeanfald og et udviklingshandicap, hvor han 

er udviklet som en toårig uden sprog. Han er ikke renlig 

og har ikke forståelse for, hvad der er farligt, fortæller mo

deren: ”Han ville løbe ud foran en bil, hvis han så noget på 

den anden side af vejen.”

Når man hører, at nogen har fået et barn med epilepsi 

og udviklingshandicap, vil man måske tænke: ”Åh nej, det 

er da skrækkeligt for dem.” Sådan har Lisbeth aldrig tænkt 

på det, siger hun, da jeg spørger om det:

I begyndelsen vidste hun og manden Peter ikke, at deres 

barn var handicappet. Barnet græd næsten hele tiden, men 

i begyndelsen troede man, at det var noget med maven, 

noget med ørene eller noget andet relativt banalt. Der var 

ingen, der kunne fortælle dem, hvad de havde i vente, og 

det var måske også godt det samme: 

”Hvis vi havde fået en dosmerseddel med alt, hvad vi 

kunne forvente, så havde vi måske kastet os ud foran et 

tog,” siger Lisbeth:

Men fordi tingene kommer gradvist, lærer man at hånd

tere dem: ”Man vokser med opgaven, man vokser med an

svaret, og man finder kræfter, man ikke troede, man havde, 

og så får man det bedste ud af det. Det går jo, fordi det 

skal det.”

Glad og lykkelig
På et tidspunkt stiller jeg hende et dumt spørgsmål: ”Hvis du 

kunne få superkræfter, hvad skulle det så være?” Spørgs

målet er så dumt og mærkeligt, at hun i første omgang ikke 

kan svare, men senere vender hun tilbage til det: 

”Hvis jeg kunne få en superkraft, så skulle det være en, 

der kunne fjerne hans epilepsi,” siger hun: ”Jeg ville gerne 

have været epilepsien foruden, fordi han bliver ked af det, 

når han har haft anfald.”

Men ud over, at han blive frustreret og ked af det, når 

han har anfald, så er Lisbeth sikker på, at sønnen lever et liv, 

hvor han er lige så glad og lykkelig som andre:

”Ja, helt klart”, svarer hun, da jeg stiller spørgsmålet: 

”Han har jo ingen fornemmelse for, hvad han ikke kan. Han 

er som et toårigt barn, der tænker, han kan alt.”

”Han lever i nuet. Hvis han har det godt, er han glad. 

Hvis der er nogle søde mennesker om ham, får de en 

kæmpe krammer. Og hvis der ligger en fjernbetjening, 

hugger han den og løber og håber, at nogen løber efter 

ham, mens han er ved at dø af grin. Det er sådan han er,” 

fortæller Lisbeth: ”Han deler meget gerne ud af kram og 

kys.”

Spiser perleplader og river i hår
Rasmus har to søskende, storbroderen Frederik og lillesø

steren IdaMarie, der også holder af ham, fortæller Lisbeth: 

”De er meget søde over for ham og meget omsorgsfulde. 

De har aldrig slået ham oven i hovedet, fordi han har spist 

en perleplade eller revet en af deres tegninger itu. Og lige 

meget hvor mange gange han har hevet IdaMarie i håret, 

så er han sluppet afsted med det.”

Det kan jo alt sammen lyde meget idyllisk, men det be

tyder ikke, at det ikke har været hårdt. Og det hårdeste har 

været at acceptere, at Rasmus’ sygdom er uhelbredelig.

”En ting er, at Rasmus er mentalt retarderet, det tror jeg 

vi ret hurtigt accepterede, men at skulle lære at leve med, 

at Rasmus’ liv altid vil være begrænset og i perioder fyldt 

med alt for mange dårlige dage, det er svært, og der tror 

jeg aldrig, vi kommer helt i mål.”

Sjove opkald fra bostedet
De første otte år af hans liv boede Rasmus hjemme, men 

nu bor han på et bosted og er sammen med familien ento 

dage om ugen. 

I dag er familien meget glade for bostedet, men der har 

også været perioder, hvor de ikke var trygge ved stedet. 

De har for eksempel fundet ham hængende i en persien

nesnor, han havde viklet om halsen, og en dag hvor Lisbeth 

kom kørende, mødte hun ham på parkeringspladsen, hvor 

han løb rundt på strømpefødder om vinteren.  

”Den største udfordring – og det er måske et køben

havnerproblem – er, at der hele tiden er stor udskiftning i 

personalet og ledelsen. Det giver ingen ro”, siger hun: ”De 

sidste firefem år har de haft den samme ledelse, der er 

guld værd og personale, der er helt fantastisk.”

Nu hvor Rasmus er blevet teenager, er der kommet nye 

ting, forældrene skal lære at deale med:

”Nu får vi en gang imellem nogle sjove opringninger fra 

bostedet, hvor man siger ”PRUU”, og tænker: Skal jeg for

Der er ikke nogen drømme, der er brast, 
sådan har jeg det ikke
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holde mig til det, mens jeg sidder på arbejde? Det kan være 

alt fra intimbarbering til onani.”

”Det var heldigvis Peter, der fik den opringning”, siger 

hun om opkaldet om onani.  

Positiv indstilling
Det er tydeligt, at Rasmus lever et godt liv, når anfaldene 

ikke ødelægger det for ham. Men hvad med hans foræl

dres liv? Jeg spørger moderen, hvordan det er gået med de 

drømme, hun havde som yngre?

”Der er ikke nogen drømme, der er brast, sådan har jeg 

det ikke”, svarer hun: ”Jeg havde ikke forestillet mig, at vi 

fik et barn, der ikke skulle bo hjemme. Men man lærer jo 

at navigere i det, og vi må tage tingene, som de kommer.”

Samme positive ind

stilling har hun, når det 

gælder Rasmus’ fremtid: 

”Vi håber tiden arbejder 

for ham, og der kommer 

jo hele tiden nye præpa

rater, der måske kan gøre 

en forskel.”

Selvom forældrene 

bekymrer sig for, hvordan 

det skal gå ham, så viser 

det sig, at det går, kon

staterer Lisbeth: 
AF PER VAD 

pervad@epilepsiforeningen.dk

Lige meget hvor mange 
gange, han har hevet Ida-
Marie i håret, så er han 
sluppet afsted med det

”Vi bekymrede os rigtig meget, da han skulle skifte fra 

børnehave til skole, der tænkte vi: Hvordan skal det komme 

til at gå? Og det gik jo rigtig godt, og han kom i en fan

tastisk skole. Vi bekymrede os rigtig meget, da han skulle 

flytte ud, men det har jo vist sig, at være den rigtige beslut

ning. Og nu bekymrer vi os rigtig meget for, at han skal bo 

på et voksenbosted, men jeg håber, at jeg om to år kommer 

til at sige det samme om det.”  8
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I toget har jeg siddet og noteret spørgsmål i min lille notes

bog, mens jeg drak et stort papkrus bitter kaffe fra 7Ele

ven. Det tager lidt tid, før maven kommer sig oven på den 

slags ubehagelige oplevelser, så jeg takker nej, da Dragan 

tilbyder mig en kop kaffe eller te.  

Han kommer lige fra en stuegang og trænger virkelig til 

en kop te, forklarer han og sidder i det meste af interviewet 

og dypper en tepose i det varme vand eller sipper af det 

grønne krus med teksten ”Café café”.

Dragan Marjanovic er overlæge på voksenafsnittet på 

Epilepsihospitalet, hvor han bl.a. behandler voksne med 

epilepsi og udviklingshæmning. Dér benytter han sig bl.a. 

af gentest i diagnosticeringen. Og det er spørgsmål til det 

arbejde, jeg har siddet og skrevet ned på turen til Dianalund.

Gentest bliver brugt til at finde den rigtige diagnose, 

forklarer han: ”Hvis vi finder ud af, at man har en bestemt 

genfejl, der gør, at man har det som man har det, så har vi 

en klar diagnose. Så undersøger vi, om der er andre patien

ter, som er omtalt i videnskabelig litteratur, der har samme 

genfejl og er blevet behandlet med noget, hvor patienter 

har fået det bedre, end vi har gjort her.” 

”Hvordan gør man det?”
”Det gør man på vores genetiske afdeling. Man tager 

en blodprøve, og så lave man en gentest”, svarer han og 

forklarer, at de på den genetiske afdeling tester blodet op 

mod et panel af gener, hvor man ved, at mutationer kan 

give epilepsi og udviklingshandicap. Det er en proces, hvor 

man kan komme til at vente i måneder på svaret, da analy

serne tager tid: ”Men det er en blodprøve og ikke andet.”

Antallet af gener, man kan teste for, stiger hele tide, 

Gentest kan bruges 
til at stille den rigtige 
diagnose og give 
den bedst mulige 
behandling
Hvis man ikke kender årsagen til epilepsien og udviklingshandicappet, så kan en gen
test måske gøre en stor forskel, fortæller overlæge Dragan Marjanovic. For når man 
kender årsagen til epilepsien, kan man give en bedre behandling og undgå fejlbe
handling

De fleste steder har mulighed for at lave 
genetisk udredning, så jeg kan ikke svare 
på, hvorfor de ikke gør det
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fortæller Marjanovic: ”Genteknikken har udviklet sig i de 

ti år, jeg har været på Filadelfia. I starten kunne vi teste for 

omkring 40 gener. Nu tester man 600 gener.” 

Hvorfor tester man ikke alle?
”Hvis det bare er at tage en blodprøve og sende den til et 
laboratorie, hvorfor gør man det så ikke med alle, der har 
epilepsi og udviklingshandicap?”

”Man skal først have udelukket alle andre mulige år

sager til, at man har epilepsi og udviklingshandicap. Men 

hvis man laver en simpel CT eller MRscanning af hjernen 

og finder ud af, at patientens hjerne ser fuldstændig normal 

ud, men han alligevel har udviklet et udviklingshandicap og 

svær epilepsi, så ville det være oplagt at få vedkommende 

genetisk testet.”

”Ja, netop,” indskyder jeg ivrigt. ”De fleste får jo lavet en 
scanning sådan rimeligt tidligt i forløbet. Hvis der så ikke er 
en forkert farvet plet på billedet, hvorfor bliver de så ikke 
bare automatisk gentestet?”

”De fleste steder har mulighed for at lave genetisk ud

redning, så jeg kan ikke svare på, hvorfor de ikke gør det,” 

siger han og hæver langsomt skuldrene højt op og laver en 

grimasse, der viser, at han også undrer sig: ”Det kan jeg 

altså ikke svare på. Vi har mulighed for at gøre det, og vi 

gør det.”

Hvad betyder der for behandlingen?
Marjanovic behandler voksne patienter, hvor han ville øn

ske, at de var blevet gentestet, da de gik til behandling i 

børneregi:

”Vi stiller diagnose med gentest på nogle, der er fra 18 

til over 50 år gamle. Hvis der er en specifik behandling, så 

er det forholdsvist sent at rette på fejlen. Hvis man under

søger de patienter som børn, så kunne det være, at man 

ikke vil udvikle alle de begrænsninger, man nu har som 

voksen.”

Hvis man får den rette behandling tidligt i forløbet, vil 

man som voksen have udviklet færre kognitive forstyrrelser 

og en knap så svær epilepsi.

”Du fortalte, at I testede 600 gener. Betydet det, at I har 
600 behandlinger?”

”Nej. Det er meget få af de 600 genfejl, der har en spe

cifik behandling,” svarer han og tilføjer: ”Ikke endnu – men 

måske kommer det en dag.”

De patienter, der får størst glæde af en genetisk udred

ning, er patienter, hvor der er særlig behandling for netop 

deres genfejl. Et eksempel er Dravet Syndrom.

Hos patienter med Dravet, betyder genfejlen, at de har 

problemer med hjernens natriumkanaler. Hvis de så bliver 

behandlet med præparater som lamotrigin eller carbama

zepin forværres problemet:
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AF PER VAD 
pervad@epilepsiforeningen.dk

”Når man så finder ud af, at det er det, de fejler, ved at 

lave en genetisk test, så kan man få dem trappet ud af de 

stoffer, der ikke går sammen med Dravet. Og så får de det 

bedre.” 

Et andet eksempel på patienter, hvor behandlingen kan 

ændres, hvis man finder genfejlen, er patienter, hvor gen

mutationen gør, at der er nedsat transport af sukker fra 

blodet til hjernen. De patienter vil have gavn af at blive be

handlet med ketogen diæt, hvor hjernen får fedt i stedet 

for sukker.

Hvad skal man gøre?
”Hvis nogen, der læser den her artikel, tænker: Det kan da 
være at en gentest kan hjælpe mig eller mit barn. Hvad skal 
de så gøre?”

”De skal tale med deres læge på det sted, de går til be

handling og spørge, om de kan tilbyde en genetisk test. 

Hvis man ikke kan det, så er man velkommen til at blive 

henvist hertil,” siger overlægen:

 ”Hvis man ikke har en forklaring på, hvorfor man har 

de udfordringer, man har, og man har fået lavet en relevant 

udredning, så kunne man godt overveje, om det kunne 

være noget genetisk.”

Noget tyder på, at den overvejelse kunne være relevant 

for en del patienter, viser en undersøgelse på Filadelfia. På 

hospitalet lavede man et forsøg, hvor man gentestede 200 

af hospitalets patienter, der ikke var anfaldsfri. Hver fjerde 

af dem havde en genfejl. 8

Julehilsen

Kære medlemmer, frivillige, støtter og 
samarbejdspartnere landet rundt….
Her i årets sidste medlemsblad sender vi jer alle et ønske om en rigtig glædelig jul og et kommende 
godt nytår. 

Epilepsiforeningen er dybt taknemmelige for den opbakning, vi dagligt mærker omkring 
foreningens vigtige aktiviteter og arbejde hele vejen rundt. Det er alt sammen med til at 
gøre livet lidt nemmere med epilepsi – og sikre flest mulige viden om sygdommen. Og det 
er vigtigt!

Næste år er jubilæumsår i Epilepsiforeningen, og der er mange ting på bedding, som 
vi glæder os til at folde ud for alle derude. Så følg godt med i de kommende blade og 
nyhedsbreve. 
 Lone Nørager Kristensen Per Olesen

 Landsformand Direktør

Legat til oplevelser…
Epilepsiforeningen har ekstraordinært fået bevilget 
puljemidler, som giver mulighed for at uddele 50 
skattefrie gavekort a´ 500 kr. til medlemmer. Gave
kortet skal bruges til oplevelser indenfor oplevelses
industrien (restaurantbesøg, koncerter eller lignende) 

Der åbnes op for ansøgninger fra d. 10 decem
ber, og gavekortene vil herefter blive uddelt efter 
”først til mølle” princippet. Så det er med at være 

hurtigt ude, hvis man vil sikre sig en herlig lille eks
tra julegave til en god oplevelse.

Praktisk skal man blot sende foreningen en mail 
på epilepsi@epilepsiforeningen.dk og medsende sit 
cpr.nr. aht. indberetningen til SKAT.

Bemærk: Målgruppen for legaterne er Epilepsifor
eningens medlemmer på overførselsindkomst; eks. 
kontanthjælp, førtidspension eller folkepension.

GAVEKORT




