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Ole Flemming Pedersen (”Har du talt med dit barn i dag?) 
www.forfatterforedrag.dk – kan fange folk.  
 
René Nielsen (”Den halve mand”) 
www.athenas.dk – kan fange de fleste voksne. 
 
Informatør og sygeplejerske på Roskilde børneafd. Lene Janet Hansen – god til børn med epilepsi og til 
søskende 
lenejanet@gmail.com 
 
Informatør og sygeplejerske på Rigshospitalets Epilepsiklinik Minna Litman – er god til voksne med epilepsi, 
seksualitet og epilepsi, EMU undersøgelser mv 
minna.henriette.litman@regionh.dk 
 
 
Søren Toftebo Jørgensen fra Hjernehjørnet – ”Hvem er jeg, når jeg ikke længere, er den jeg var”. – Rigtig 
godt oplæg. Har også oplæg om seksualitet. 
hjernehjornet@gmail.com  Tlf.: 2250 1369 
 
Olivia Alberg sammen med sin bror – et virkelig godt oplæg, sæt halvanden time af, hvis der skal være tid til 
spørgsmål. Olivia er opereret for sin epilepsi og med i DR-programmet 'Kampen for et bedre liv: Bliver min 
hjerne rask? 
oliviaalberg@yahoo.dk 
 
Mia Berg, sygeplejerske, neurologisk ambulatorie, Roskilde sygehus – god til voksne med epilepsi 
miab@regionsjaelland.dk  
 
Torben Lynnerup, Aars – god fortælling til voksne 
www.torbenlynnerup.dk  
 
Janne Friedrich, overlæge Roskilde Sygehus, Neurologisk afd.  – om langtidsvirkning ved epilepsimedicin. 
jfd@regionsjaelland.dk 
 
Harald Settergren Møller, 1. reservelæge OUH – godt oplæg om ”langtidsvirkninger ved medicinsk 
behandling af epilepsi” 
 
Trine Arnam-Olsen Moos, udviklings -og forskningssygeplejerske på Filadelfia – oplæg om seksualitet og 
epilepsi, voksne med epilepsi 
tams@filadelfia.dk 
 
Marian Christin Petersen, forskningssygeplejerske, Rigshospitalet – godt oplæg omkring ”Sex og samliv”. 
marian@mzp.dk  
 
Johnny Gammelgaard, konsulent, pædagog og neuropædagog, mindfulnessinstruktør, stress og 
konfliktcoach– altid god for et oplæg omkring hjernen og mindfulness. Har udgivet bogen  
”Husk hjernen, så du ikke taber hovedet” og har selv epilepsi. 
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www.johnygammelgaard.dk  
 
Rikke Nielsen, tidligere håndboldspiller, nu Lykkeliga – en god fortæller 
www.lykkeliga.dk  
 
Kern Olofsson, ledende overlæge, neuropædiatrisk afdeling, Filadelfia – cannabis og børn med svær epilepsi 
kol@filadelfia.dk  
 
Annette Frederiksen, sygeplejerske Siriusparken og Grønnehaven, Odsherred kommune. 
Mangeårig erfaring med udviklingshandicap og epilepsi fra Landsbyen Sølund, medforfatter på afsnit i 
bogen ”Udviklingshæmning – en grundbog” mv. 
anfre@odsherred.dk 
 
Marlene Linnebjerg Kudsk, sygeplejerske, Sundhedsfaglig Konsulent i Københavns Kommune. 
Mangeårig erfaring med børn og unge med epilepsi/epilepsi og udviklingshandicap, seksualitet og 
udviklingshandicap – også udd. seksualvejleder. 
AD7Q@kk.dk 
 
 
Emil Rønnebech, epilepsi siden ungdommen, opereret flere gange. God til at fortælle om livet med epilepsi, 
som ung, familiefar, operation, mv. 
Obs, bor lige nu på Færøerne, kan måske bruges ved videooplæg 
emilronnebech@gmail.com 
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