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FILADELFIA 125 ÅR
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Tillykke med jubilæet Filadelfia.  
I er – meget – mere og andet end 
et almindeligt sygehus 

2022 er et stort jubilæumsår her i foreningen, hvor vi fylder 

60 år. Men der er også et andet stort fødselsdagsbarn i året 

som venter os; nemlig Filadelfia som fylder 125 år. 

I et opslag for nylig spurgte vi patienter og pårørende 

efter deres erfaringer med Epilepsihospitalet, og langt ho-

vedparten af tilbagemeldingerne vidner om, at de fleste har 

virkelig gode oplevelser på Epilepsihospitalet.

Det gælder også for mig. Hvis min datter med svær epi-

lepsi for mange år siden ikke var kommet på Filadelfia, så 

tror jeg, at det værste kunne være sket. 

Med landets eneste specialhospital for epilepsi spiller Fi-

ladelfia en uhyre vigtig rolle for børn og voksne med svær 

epilepsi – og for alle de familier, der samtidig berøres. 

Den brede tilgang til både sikring af det bedst mulige 

behandlingstilbud og samtidig fokus på sikring af den bedst 

mulige dagligdag, skolegang og arbejdsliv er unik i Dan-

mark. Og guderne skal vide, at det langt fra er nogen let 

opgave. Men vi er – desværre – fortsat mange, som har 

brug for den ekspertise. 

Fremadrettet skimtes udfordringer. I dag findes højt spe-

cialiseret epilepsibehandling flere steder i landet, og der 

bygges nye store – såkaldte – supersygehuse samtidig med, 

at der er personalemangel mange steder i sundhedsvæse-

net. 

Vejen frem for specialhospitalet er at blive endnu dygti-

gere. Stadig være helt i top med forskning samt ny teknolo-

gi til udredning, behandling og rehabilitering. 

Jeg har som Epilepsiforeningens repræsentant i Filadel-

fia’s bestyrelse fokus på at få brugernes oplevelser med helt 

ind i bestyrelseslokalet. Det er vigtigt med brugerinput, når 

man taler udvikling af gode patientforløb, samt sikre let til-

gængelighed. Som for eksempel de igangværende online 

konsultationer og fjernambulatoriet, så behandlere fra Epi-

lepsihospitalet kan møde deres patienter, hvor de bor.  

Ud over det medicinske har Filadelfia som noget helt 

unikt altid haft fokus på mestring af tilværelsen med epi-

lepsi i et helhedssyn på det enkelte menneske.   

Jeg mener Epilepsihospitalet skal holde fast i den bre-

de og holistiske tilgang, som kan hjælpe den enkelte til at 

tackle netop hans eller hendes udfordringer i hverdagen, i 

forhold til skole, uddannelse eller job. 

Det kan Filadelfia gøre med den helt unikke ekspertise, 

som kommer via den brede faglige indsats fra sundheds-, 

social-, undervisnings- og beskæftigelsesuddannet fagper-

sonale. I et tæt samarbejde med patient og de pårørende. 

Der er også brug for, at Epilepsihospitalet som specialsy-

gehus stiller sine kompetencer til rådighed for fagfolk lan-

det rundt på nye måder; både med sundhedsfaglig viden, 

og med at blive bedre til at give mennesker med epilepsi 

den bedst mulige livskvalitet.

Tillykke med jubilæet Filadelfia. I er – meget – mere og 

andet end et almindeligt sygehus, og vores forventninger til 

jer som kronen på den danske epilepsiindsats er høje….! 8

Til lykke med 
jubilæet Filadelfia
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Hospitalspræsten på Filadelfia 
hjalp Christian gennem 
ungdomskrise, i dag er 
Christian selv hospitalspræst
Christian Bogh fik på Filadelfia hjælp til sin epilepsi men også til at finde en vej  videre 
gennem livet, fordi man på Filadelfia ikke kun ser de indlagte som patienter, men 
også som mennesker

FORBANDET MØRKE. Det var den følelse, Christian Bogh 

gik rundt med. Ikke kun fordi, det her i starten af december 

2000 var den mørkeste tid på året. Det havde heller ikke 

så meget at gøre med, at Epilepsihospitalet Filadelfia i Dia-

nalund, hvor Christian var indlagt, lå ude på landet fjernt fra 

oplyste storbyer. Det var mere hele hans livssituation. Den 

store afstand til fødebyen Jægerspris på Frederikssund- 

egnen, hvor han lige havde afsluttet gymnasiet. Kontakten 
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De fandt medicinen, der gjorde mig anfaldsfri. At komme 
afsted fra Filadelfia med en plan for min uddannelse og et 
godt helbred har betydet rigtigt meget for mig

til vennerne, der langsomt svandt i en tid før Facebook. Og 

hvor Christian måtte tage bussen ind til Dianalund by for 

at gå på biblioteket, når han skulle tjekke sin mail eller på 

internettet, fordi en mobiltelefon stadig bare var en flyt-

bar telefon med tekstbeskeder, tablets ikke var opfundet 

og bærbare pc’er endnu ikke var blevet hvermandseje. Der 

var hans anfald, som var blevet hyppigere og voldsomme-

re, efter at lægerne på Filadelfia havde taget medicinen fra 

ham, så de kunne få et mere præcist billede af hans hjerne-

aktivitet og observere anfaldene, så lægerne de kommende 

måneder kunne gå på jagt efter en medicin, som kunne få 

bugt med hans anfald. Der var de skræmmende oplevelser 

på afdelingen, når medpatienter pludseligt fik et voldsomt 

epileptisk anfald. Og ensomheden ved at være et sted, hvor 

han ikke rigtigt kendte nogen.

Værst af alt var, at hans uddannelsesplaner var kuldsejlet. 

Christian havde længe haft en plan om at blive politibetjent, 

en drøm der fik ekstra liv, da han i 10. klasse var i praktik 

i politiet. Men efter hans anfald i den seneste periode var 

taget til, havde han erkendt, at patruljering i en politibil ikke 

var foreneligt med hans mange anfald. Og alternativet, mi-

litæret, ville heller ikke have ham, på grund af hans epilepsi. 

Så nu var der pludselig ingen plan. 

Christian følte, hans liv stod stille, mens vennerne var 

flyttet til København eller i gang med nye uddannelser. På 

sine mange gåture rundt og rundt på Filadelfia – der ligger 

i udkanten af Dianalund som en lille by uden for byen – 

tumlede han med de store spørgsmål. Hvem er jeg? Hvad 

gør jeg nu? Hvad er det jeg vil? Hvorfor er det lige mig, der 

bliver ramt? Men fandt ingen svar.

Krampeanfaldene tog til
Uden at vide, hvad det var, havde Christian Bogh sit første 

epileptiske anfald som 16-årig. I slutningen af gymnasieti-

den tog anfaldene til, og efter gymnasiet fandt lægerne på 

Hillerød Sygehus ud af, at det var generaliseret idioptatisk 

epilepsi, som han var ramt af og sendte ham videre til Epi-

lepsihospitalet Filadelfia.

Efter en tung start på Filadelfia begyndte Christian efter 

nogen tid at kunne skimte lidt lys. Han fandt ind i et fælles-

skab med to andre patienter på afdelingen. Det helt store 

vendepunkt blev en samtale, han havde med en sygeplejer-

ske i en af de hjemlige sofaer i tv-stuen på afdelingen. Chri-

stian havde forinden haft flere snakke med sygeplejersken, 

der kendte til hans uddannelsesfrustrationer.

”Hun fortalte, at hun selv havde studeret teologi, som 

hun syntes var spændende, og måske det kunne være no-

get for mig”, fortæller Christian.

Om sygeplejersken kendte til hans interesse for religion 

og historie og vidste, at han var troende, som dagligt bad 

sit Fadervor, er han i dag ikke klar over. I hvert fald købte 

Christian med det samme ideen om en uddannelse i teo-

logi.

”Det kunne faktisk godt være noget for mig, tænkte jeg. 

Måske hun skubbede mig i den retning, fordi hun kendte til 

mine interesser. Uanset hvad, så er jeg hende dybt taknem-

melig for at sætte mig i gang. Jeg havde aldrig selv kommet 

på at læse til præst”, siger Christian.

Han havde dog brug for noget mere viden om teologi-

studiet, og vidste hvor han kunne finde den. Noget tid efter 

befandt han sig på vej op ad den lange allé, som førte op til 

Filadelfias hvidkalkede kirke, hvor han have en aftale med 

hospitalspræsten på hans kontor.

”Jeg sad og lyttede som en lille dreng, mens han fortalte. 

At det var en lang uddannelse, hvor man skulle holde fast. 

Han tændte for den interesse jeg havde for religion og hi-

storie, men vi snakkede også om min tro. Det var både en 

fortrolig, sjælesørgerisk, praktisk samtale, hvor vi snakkede 

om tro og om uddannelse. Han gav mig et sidste skub på 

vejen, og det er jeg ham taknemmelig for”, siger Christian.

Godt et halvt år senere startede han på teologi-studiet 

på Københavns Universitet, og i dag er han sognepræst i 

Esbjerg og ved siden af det, hospitalspræst på Sydvestjysk 

Sygehus.

Filadelfia skiller sig ud med sin hjemlige varme 
Christian Boghs oplevelser med Filadelfia, som hjalp ham til 

at blive anfaldsfri, er meget forskellige fra, hvad han ellers 

har oplevet på andre sygehuse.

”Det, der gør Filadelfia specielt, er den hjemlige varme, 

som man finder der, og som ikke findes på andre sygehuse. 

Man tager sig af patienten. På Filadelfia er en patient ikke 

kun en patient men også et menneske, det er en kæmpe 

fordel ved Filadelfia”.

Når han i dag arbejder som hospitalspræst på psykiatriaf-

delingen under Sydvestjysk Sygehus, trækker han på erfa-

ringerne fra sit ophold på Filadelfia.

”Som sygehuspræst har jeg lært at være åben, fordi jeg 

så nogle ting på Filadelfia, som nok kunne skræmme de 

fleste. Nu er jeg hospitalspræst på psykiatrisk, og der op-
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lever man også nogle ting. Jeg tror, jeg er mere tålmodig 

og overbærende over for folk, der har nogle kroniske syg-

domme, som de kæmper med. Også fordi, jeg selv har en 

kronisk sygdom. Jeg prøver at sætte mig ind i det menne-

skes position og perspektiv og forstå det menneske. Det 

har Filadelfia nok været med til at hjælpe mig med”.

I sit job som sognepræst har der været situationer, der 

har mindet Christian om dengang, han selv sad og følte 

sig som en lille dreng foran hospitalspræsten på Filadelfia.

”Vi havde i kirken på et tidspunkt en frivillig, en slags 

praktikant, der hjalp til med det praktiske. Der var en situa-

tion, hvor han har spurgt ind til, hvad teologi er for noget. 

Der kom jeg til at tænke tilbage på det øjeblik, hvor jeg selv 

sad foran hospitalspræsten på Filadelfia og blev oplyst og 

inspireret”. 

Christian Bogh føler, han har meget at takke Filadelfia 

for.

”De fandt medicinen, der gjorde mig anfaldsfri. At komme 

afsted fra Filadelfia med en plan for min uddannelse og et 

godt helbred har betydet rigtigt meget for mig”.

Det eneste der ærgrer ham er, at han ikke har nogen kon-

takt til dem på Filadelfia, som hjalp ham videre med sit liv.

”Jeg kunne godt tænke mig at møde den overlæge, som 

behandlede mig, jeg kunne godt tænke mig at møde den 

sygeplejerske, som fortalte mig om teologi. Og jeg kunne 

godt tænke mig at møde den præst, som var der dengang. 

Han er der ikke mere, jeg har prøvet at søge efter ham, men 

er desværre ikke lykkedes med det”. 8

LAURITZ PÅ 6 ÅR HAR MEDICINRESISTENT 
EPILEPSI 

Vil du vide mere om den ketogene diæt? 
Besøg https://www.nutricia.dk/ 
ernaering-til-boern/ketogen-diaet 

Se her hvordan den ketogene 
diæt har fungeret for ham og 
hør om familiens erfaringer 
med diæten.

Ketogen diæt skal altid udføres og monitoreres i samråd med 
sundhedspersonale med ekspertice indenfor ketogen diæt.

Foto: Thomas Steen Sørensen.

Se filmen her
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Ny bestyrelsesformand er 
Filadelfias spørgejørgen
Filadelfias nye bestyrelsesformand, Leif Vestergaard Pedersen, vil sikre, at det bliver 
tydeligere, hvad Epilepsihospitalet kan tilbyde personer med svær epilepsi
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En del ansatte på Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund 

har oplevet det: At blive afbrudt midt i deres daglige ar-

bejde af en nysgerrig, moden herre med briller, der ivrigt 

spørger ind til deres arbejde. Leif Vestergaard Pedersen, der 

er manden bag de undrende spørgsmål, har som ny for-

mand for Filadelfia taget nysgerrigheden og en god portion 

spørgelyst med sig fra sine tidligere job i forskellige ledende 

stillinger i det offentlige sundhedsvæsen og som direktør i 

Kræftens Bekæmpelse.

I alle sine job har nysgerrigheden været hans drivkraft, 

som de ansatte rundt på Filadelfia også kan opleve det, 

efter Leif Vestergaard Pedersen 1. november overtog for-

mandsposten. Når han indimellem går en rundtur på Epi-

lepsihospitalet, kan han ikke lade være med at stoppe op 

og spørge: ”Hvorfor gør I sådan?” Eller ”Hvad er nu det 

for noget, I har gang i der?” Han bliver som regel glad, 

fordi han får nogle gode forklaringer og oplever et en-

gagement og en motivation, der stråler ud af personalet, 

han møder.

Når formanden snakker om sine visioner for Filadelfias 

udvikling, er det ofte hensynet til patienternes, der bestem-

mer hans retning.

”Det kan godt være, at vi er superdygtige til epilepsi, men 

der er nogle andre ting, vi også skal være opmærksomme 

på. Vi skal være opmærksomme på, hvordan patienterne 

føler sig set, hørt og modtaget.”

Filadelfia var, da hospitalet blev etableret for 125 år siden, 

ene om at tage sig af epilepsipatienter i Danmark. I dag er 

der højt specialiseret epilepsibehandling adskillige steder i 

landet, og Leif Vestergaard Pedersen mener, at Filadelfias 

mulighed for at blive ved med at skille sig ud fra andre sy-

gehuse med epilepsibehandling, går gennem forskning og 

udvikling.

”Klinisk forskning, klinisk udvikling og god behandling 

hænger for mig at se snævert sammen. Og hvis vi holder op 

med det, så bliver vi ikke bedre, så bliver vi stående. Det er 

jo supergodt, der hvor vi står, men vi skal jo gerne gøre det 

endnu bedre fremover. Det er jo det, alle epilepsipatienter 

håber på i dag, at det bliver bedre næste år”, siger han.

Bestyrelsesformanden er også åben over for, at Filadelfia 

kan påtage sig nye opgaver i forhold til både andre patient-

grupper og inden for epilepsiområdet, med eksempelvis at 

hjælpe borgere, kommuner og praktiserende læger med 

sundhedsfaglig rådgivning. I forvejen rådgiver Filadelfia på 

det socialfaglige område.

”Jeg kunne godt se Filadelfia påtage sig en rolle omkring 

sundhedsfaglig rådgivning om epilepsi, fordi jeg synes, det 

i dén grad hænger sammen. Når man skal give et godt råd 

til, hvordan det her barn kan gå i skole, så er det jo både en 

undervisningsfaglig, men også en sundhedsfaglig rådgiv-

ning, der skal gives. Og her skal vi på Filadelfia kunne forstå 

at binde de to ting sammen til at give nogle supergode råd 

til skolen, barnet selv og familien.”

Leif Vestergaard Pedersen ser også gerne, at Filadelfia 

kan hjælpe med en anden stor udfordring, den manglende 

sammenhæng i sundhedssystemet, som epilepsipatienter 

og pårørende også kan opleve.

”Vi har at gøre med patienter, som er alvorligt kronisk 

syge, og i det omfang de har behov for det, skal vi sørge 

for, at de får hjælp til, at sundhedsvæsenet yder en sam-

menhængende indsats. Jeg tror udfordringen er størst ved 

at gå fra hospital og hjem i kommunen, og der skal vi være 

kendte for, at den sammenhæng bringer vi. Det skal være 

sådan, at når der ringer en fra Filadelfia til kommunen, så 

siger de, hvor er det godt, I ringer”. 

Skal nok klare sig i konkurrencen med de store
I en tid, hvor supersygehuse flere steder skyder frem, kan 

tanken opstå, hvordan et mindre specialhospital som Fila-

delfia ude i Tersløse Bøgeskov skal klare sig i den konkurren-

ce i årene, som kommer, både i forhold til at sikre patienter 

til hospitalet og til at tiltrække og fastholde personale. Leif 

Vestergaard Pedersen er ikke urolig, han mener, at Filadelfia 

har nogle gode kort på hånden.

”Det, at vi fokuserer så meget på epilepsi, betyder, at vi 

får mange forskellige facetter af viden om epilepsi, altså 

ikke kun sygdommen men også de mennesker, der lever 

med sygdommen og de familier, der lever med sygdom-

men. Og på den måde, skulle vi gerne adskille os lidt fra 

universitetssygehusene rundt omkring, som måske lidt 

mere kigger på diagnosen og sygdommen end det samlede 

menneske.”

”Vi skal i virkeligheden gerne være bedre end de store re-

gionale hospitaler. Ikke fordi vi er klogere, fordi de er også 

superkloge, men vi er klogere på epilepsi. Og så skal der 

gerne være kortere fra idé til handling hos os. Vi skal være 

en speedbåd i det kæmpe sundhedsvæsen, hvor de andre 

er supertankere. Det tager lang tid for dem at dreje, men 

vi skal være hurtige til at dreje og tage udfordringen op og 

se mulighederne.” 

Vi skal være en speedbåd i det kæmpe sundhedsvæsen, hvor 
de andre er supertankere
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Ser lidt noller ud nogle steder
En af de fagfolk, som er kommet med input til vores te-

manummer om Filadelfia, beskrev meget levende, hvordan 

hun oplevede, at de stadig kører rundt i hestevogne inde 

på Filadelfia, i modsætning til andre steder, hvor man kører 

Tesla. Leif Vestergaard Pedersen forstår godt, at nogen kan 

få de hestevognsbilleder på nethinden.

”Ja, det kan jeg godt. Vi har et efterslæb på det bygnings-

mæssige. Vi har nogle bygninger, der står tomme, som vi 

ikke kan leje ud, dem skal vi have revet ned, for de står bare 

og ser mærkelige ud. Jeg kan godt forstå, hvis nogen kom 

forbi og sagde, ah det ser lidt noller ud nogle steder.”

Da han bliver gjort opmærksom på, at billedet med he-

stevognene skulle opfattes mere bredt end til bare Filadelfi-

as ydre, har formanden sværere ved at følge med.

”Det kan jeg ikke lige se. Jeg synes ikke, jeg på Filadelfia 

møder noget, hvor jeg vil sige, det er altmodisch. Jeg op-

lever Filadelfia som et moderne hospital, det eneste er det 

med udtrykket nogle steder.”

Hvis man på Google laver en simpel søgning på epilepsi, 

så får man i toppen præsenteret hjemmesider fra ste-

der som Epilepsiforeningen, sundhed.dk og netdoktor.

dk, mens Filadelfias hjemmeside ikke optræder på den 

første søgeside. I Epilepsiforeningens telefonrådgiv-

ning oplever rådgiverne, at de får mange henvendelser 

fra folk, som enten ikke kender til Filadelfia, eller ikke 

kender til Filadelfias tilbud, fordi det Filadelfia tilbyder 

epilepsipatienter er gemt lidt væk på hjemmesiden i et 

ydelseskatalog, som er skrevet til administratorer og ikke 

til almindelige mennesker. Kan du forstå, hvis man synes, 

der mangler lidt der?

”Ja, hvis det forholder sig sådan, som du siger, så er der 

noget galt, det skal vi have gjort noget ved. Det må være 

sådan, at folk med epilepsi, i hvert fald når de når en vis 

sværhedsgrad, så må Filadelfia være det første spørgsmål, 

der melder sig hos dem. Gad vide, om de kan hjælpe mig? 

Og så skal den information ligge der. Det vil jeg tage op 

med direktionen. Vi må have det på den måde, at de fleste 

svært ramte epilepsipatienter er bekendte med Filadelfia. 

Og det må også være sådan, at når de i kommunerne siger 

epilepsi, så tænker de Filadelfia. Sådan må det være, det må 

vi gøre noget ved.”

Leif Vestergaard Pedersen er meget tilfreds med det sam-

arbejde, Filadelfia i dag har med Epilepsiforeningen, som 

er repræsenteret i Filadelfias bestyrelse med landsformand 

Lone Nørager Kristensen.

”Jeg har et supergodt indtryk af Epilepsiforeningen, fordi 

vi har en repræsentant med i bestyrelsen. Jeg opfatter det 

som en god sammenhæng, en konstruktiv sammenhæng 

af samspil, jeg synes, Epilepsiforeningen gør et fantastisk 

stykke arbejde. Og i Filadelfias bestyrelsesarbejde kan Lone 

Nørager Kristensen jo i den grad bidrage med patienternes 

perspektiv. Alle os der sidder i bestyrelsen, er eksperter, og 

hun er i særdeleshed ekspert i patienternes perspektiv, pa-

tienters og pårørendes perspektiv.”

På det politiske plan gik Filadelfia og Epilepsiforeningen 

sammen med epilepsilægernes faglige selskab, Dansk Epi-

lepsi Selskab, for nogle år siden som et trekløver sammen 

til politikerne for at få løftet epilepsiindsatsen. Leif Vester-

gaard Pedersen ser gerne, at trekløveret fortsætter det po-

litiske arbejde sammen. 

”Der hvor man står stærkt, det er, når man både har læ-

ger, patienter og behandlingssystem, der siger det samme. 

De områder, som har det svært i sundhedsdebatten, det er, 

når lægerne siger a, patienterne siger b og hospitalerne si-

ger c. Når det stritter i alle retninger, så er det meget svært, 

fordi politikerne vil gerne gøre det rigtige. Og hvis der er 

forvirring om, hvad det rigtige er, så bliver de forvirrede 

og usikre. Derfor ser jeg faktisk et perspektiv i det at stå 

sammen. Men vi skal vide, hvad det er, vi vil. Blive enige om, 

det er det her vi vil, det er det her vi prioriterer, det her vi 

foreslår.” 8

AF ALLAN HOUGAARD 
allan@epilepsiforeningen.dk

Vi skal være opmærksomme 
på, hvordan patienterne føler 
sig set, hørt, og modtaget.


