SPECIALRÅDGIVNING
om Epilepsi
– Et gratis rådgivningstilbud

FILADELFIA
Epilepsihospital og sociale døgn- og dagtilbud
– til mennesker med epilepsi, erhvervet
hjerneskade og søvnforstyrrelse

SPECIALRÅDGIVNING OM EPILEPSI
Specialrådgivning om Epilepsi har mange års erfaring med rådgivning
og formidling af viden om epilepsi, og de psykosociale problemstillinger, som kan følge med.
Vores rådgivning er gratis og alle er velkomne til at kontakte os, hvis der
er behov for at få sparring i forhold til epilepsi og de psykosociale forhold.
Vi kan bidrage med den epilepsifaglige viden
i kommunens udredning af en borgers situation. For at understøtte kommunens indsats,
kan vi være med til at pege på undersøgelser
til at få belyst de usynlige barrierer der ofte er
forbundet med epilepsi.

”

Ca. 50.000 mennesker
i Danmark har epilepsi
– det svarer til 1% af
befolkningen

Personer med epilepsi ved ofte ikke selv ret meget om deres epilepsi,
og har måske ikke fået den relevante information og undervisning om
den enkelte epilepsitype. De færreste har set deres egne anfald, og
har derfor svært ved at beskrive dem. Nogle kan endda ikke mærke,
når de har anfald. Nogle børn kan have svært ved, at følge med i undervisningen i skolen.
Der kan være tale om problemer med valg af uddannelse i forhold til
epilepsien, at gennemføre en uddannelse på grund af kognitive vanskeligheder, eller arbejdsmæssige barrierer, hvor anfaldene forhindrer
én i at kunne udføre et arbejde.
Massiv udtrætning efter en skole-/arbejdsdag, sygeforløb på grund af
medicinomstilling, anfaldsprovokerende faktorer (fx stress) og meget

Alle er velkomne til at kontakte os, hvis der er behov for at få
sparring i forhold til epilepsi og psykosociale forhold.

andet kan være problematiske. Ligeledes
kan der være tale om psykiske problemer
som fx angst for at få anfald, depression
og acceptproblemer.
Det er karakteristisk for mennesker med
epilepsi, at de kan have kognitive vanskeligheder i mildere eller sværere grad. Det
er derfor vigtigt, at få udredt disse.

Medarbejderprofiler
• Socialfaglige konsulenter
• Skolekonsulenter
• Uddannelseskonsulenter
• Pædagogiske konsulenter
• Neuropsykologiske konsulenter

Gratis rådgivning
Vores rådgivning er gratis og landsdækkende. Rådgivningen tager udgangspunkt i epilepsien, hvor vi vil klarlægge
problemstillingen og opstille løsningsforslag samt handlemuligheder, således
at man som borger eller fagperson kan
træffe de nødvendige valg og handlinger.

Vi rådgiver:
• Borgere og pårørende
• Kommunale medarbejdere/hjemmevejledere
• Sundhedspersoner
• Skole- & uddannelsessteder/mentorer
• Arbejdspladser/mentorer
• Lærere/pædagoger

Specialrådgivning om Epilepsi kan ikke:
• Udmåle støtte
• Være bisidder/part i sagen
• Sagsbehandle eller varetage juridisk vejledning
• Ændre/klage over en afgørelse truffet af en myndighed
• Anfaldshåndtering
• Medicinhåndtering

Specialrådgivning om Epilepsi er en del af den samlede specialrådgivning under
VISO i Socialstyrelsen
Specialrådgivningen om Epilepsi, er en del af et netværkunder den nationale vidensog specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen. Denne organisering af rådgivningen, på den mest specialiserede del af specialundervisningsområdet, har til
formål at sikre, at borgere og professionelle har adgang til specialrådgivning – uanset
hvor i landet de befinder sig.

KONTAKT
Specialrådgivning om Epilepsi
Kolonivej 3
4293 Dianalund
T: 58 27 10 31
Telefontid mandag til torsdag mellem kl. 10.00 – 14.00
soe@filadelfia.dk
www.filadelfia.dk
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