
 
København, tirsdag d. 27. september 

 

 

Tolv kunstværker viser epileptiske rystelser i fire danske byer  

Fra den 27. september vil du i Aarhus, Aalborg, Odense eller København kunne støde på farvestrålende 

kunstværker af personer fastfrosset i et epileptisk anfald. Desværre sker der stadig anfald i det offentlige rum 

uden, at nogen træder til og hjælper. Det vil Epilepsiforeningen gerne ændre, og de sætter derfor fokus på 

anfaldene i forbindelse med deres 60 års-jubilæum. 

Et krampeanfald er ikke det mest typiske epileptiske anfald, men det er stadig det, de fleste danskere forbinder 

med epilepsi. Lige netop disse anfald vil Epilepsiforeningen stille skarpt på i anledningen af deres 60-års 

jubilæum, hvor de holder events i landets fire største byer: Aarhus, Aalborg, Odense og København. På udvalgte 

lokationer i de fire byer er der optegnet et farvestrålende omrids af mennesker, der ligger fastfrosset i et epileptisk 

anfald. Stregerne og farverne symboliserer de rystelser, som kan gennemstrømme en person under et anfald.  

”De iøjnefaldende værker rundt omkring i det danske land skal få danskerne til at stoppe op og reflektere over de 

oplevelser, som epilepsi kan medføre. Vi ønsker, at værkerne skal være et incitament for danskerne til at opsøge 

mere viden om epilepsi”, siger Lone Nørager Kristensen, landsformand for Epilepsiforeningen.  

Danskernes manglende viden om epilepsi kan være en af grundene til, at Epilepsiforeningen fortsat får mange 

historier om personer, der får anfald i det offentlige rum, og som ikke får den rette hjælp. Det skete eksempelvis 

for Tinas datter, da hun på en gåtur med sin kæreste får et anfald. Kæresten har ikke før oplevet hendes anfald, 

og han går selv i panik. Samtidig oplevede de, at personer stoppede op for at filme dem, i stedet for at hjælpe 

dem. 

”Det offentlige anfald var en skrækkelig oplevelse for dem begge to. Mit vigtigste budskab er at fortælle, at 

anfaldene ikke er farlige – kun hvis man falder og slår sig. Jeg håber, at jeg ved at dele mine oplevelser kan 

sprede budskabet og gøre opmærksom på epilepsisymptomerne. Så folk ikke tror, at man er hverken fuld eller på 

stoffer, og vi kan undgå flere skrækkelige oplevelser ” fortæller Tina, mor til datter med epilepsi.   

Den helt store udfordring er, at danskerne ikke ved, hvordan de kan hjælpe.  

 

”Det er enormt vigtigt, at flere danskere bliver oplyst om epilepsi, da sygdommen har så indgribende betydning for 

livskvaliteten for dem, som lever med epilepsi. Vi er nødt til at skabe mere synlighed, så vi også på den måde kan 

forbedre livsvilkårene for alle de personer, som på mange måder er påvirket af epilepsi”, siger Lone Nørager 

Kristensen.  

  



 
 

Sammen med værkerne rundt omkring i landet vil du også finde en QR-kode, som leder ind til historier fra det 

virkelige liv om epileptiske anfald fra Siff, Camilla, Tina og Jan. Her fortæller de modige deltagere i kampagnen 

om deres egne oplevelser med anfald i det offentlige rum. Epileptiske anfald er vidt forskellige, og de varierer fra 

person til person. Hvad der sker hos en person under et epileptisk anfald vil afhænge af, hvilke nerveceller i 

hjernen, som bliver påvirket. Både på hjemmeside og igennem de virkelige historier får danskerne 

førstehjælpsråd til håndtering af et epileptisk anfald.   

 

  



 
For yderligere information kontakt venligst: 

Lone Nørager Kristensen, landsformand 

Telefon: 30 88 37 92 

lone@epilepsiforeningen.dk 

 

Om Epilepsiforeningen:  

Epilepsiforeningen er en landsdækkende forening, som blev stiftet i 1962. Epilepsiforeningen arbejder for, at 

mennesker med epilepsi begrænses mindst muligt i deres levevilkår. Foreningen tilbyder rådgivning, kurser, 

forskning, netværk, billige ferieboliger, magasin, oplysning, synlighed og taler patienters og pårørendes sag. 

Læs mere på hjemmesiden: www.epilepsiforeningen.dk/60-aar/  

Fakta om epilepsi: 

- Epilepsi er en af de hyppigste neurologiske sygdomme. Det er ikke én sygdom, men en 

fællesbetegnelse for en række tilstande med forskellige årsager, ytringsformer og prognoser. 

Fællesnævneren er tilbagevendende epileptiske anfald.  

- Flere end 4.500 danskere får stillet diagnosen epilepsi hvert år.  

- I gennemsnit får tolv nye personer i Danmark konstateret epilepsi hver dag. 

- I Danmark lever ca. 55.000 personer med epilepsi.   

Du kan opleve kunstværkerne på følgende lokationer:  

Aalborg:  

- Biblioteket: Rendsburggade 2, 9000 Aalborg (Males d. 28. september kl. 11) 

- Nordkraft: Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg (Males d. 28. september kl. 14) 

 

Aarhus:  

- Frederiks Álle: Frederiks Allé 24, 8000 Aarhus (Males d.29. september kl.10) 

- Aarhus Streetfood: Ny Banegårdsgade 46, 8000 Aarhus (Males d.29. september kl.13) 

- Rådhuspladsen: Rådhuspladsen 1, 8000 Aarhus (Males d. 29. september kl.16)  

København: 

- Forum: Julius Thomsens Pl. 1, 1925 Frederiksberg (Males d. 30. september kl.10)  

- Blox: Bryghusgade 1, 1473 København (Males d. 30. september kl. 14) 

Odense:  

- Odense Letbane: Østre Stationsvej 29, 5000 Odense C (Males d. 03. oktober kl.10) 

- Storms Pakhus: Lerchesgade 4, 5000 Odense C (Males d. 03. oktober kl. 13) 

- Kunstbygningen Filosoffen: Filosofgangen 30, 5000 Odense C (Males d. 03. oktober kl. 16) 

- Brandt Klædefabrik: Amfipladsen 3, 5000 Odense C (Males d. 03. oktober kl. 18) 
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