Høring på Christiansborg om epilepsi-satsning:
Et bedre liv for mennesker med epilepsi
Den 4. december 2017 kl. 9.30 – 13.00 i PRO D-salen
Der serveres morgenkaffe og rundstykke fra kl. 9.00.
Pro D-salen er i Proviantgården beliggende overfor hovedtrappen på Christiansborg til venstre. Alle
deltagere bliver scannet ved ankomst, så vi anbefaler derfor, at man kommer i god tid.
Tilmelding
For nye deltagere til Høringen – henvendelse til direktionssekretær Lis Moretto, Epilepsihospitalet Filadelfia,
limor@filadelfia.dk , tlf. 61 22 89 16 senest den 24. november 2017.

En forsømt folkesygdom
Epilepsi er den fjerde største hjernesygdom i Danmark. Det er en folkesygdom med høj overdødelighed, og
sammenlignet med andre lande kunne vi gøre det bedre.
De 55.000 danskere med epilepsi har sværere ved at gennemføre en uddannelse, komme på arbejdsmarkedet, får hyppigere førtidspension eller andre overførselsindkomster.
Epilepsiindsatsen i Danmark er forsømt, og præget af mangler inden for udredning, behandling og rehabilitering. De internationale anbefalinger bliver ikke fulgt, udredningsretten overholdes ikke, og der savnes
ensartede landsdækkende patientforløbsprogrammer.
Oplæg til løft i indsatsen
Der er behov for et markant løft i den samlede epilepsiindsats for at skabe et bedre liv for mennesker, der
må leve med epilepsi.
Epilepsiforeningen har sammen med Dansk Epilepsi Selskab og det landsdækkende Epilepsihospital,
Filadelfia afdækket mangler i den aktuelle epilepsiindsats samt peget på hovedelementerne for at løfte
epilepsi-indsatsen i de kommende år.
Et oplæg udarbejdet af alle landets eksperter på området præsenteres og drøftes ved høringen.
Satspuljen: Eftersyn medio 2018
I satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 er afsat midler til, at Sundhedsstyrelsen udarbejder
en status for epilepsiområdet medio 2018. Eftersynet skal have fokus på udfordringer og muligheder i forbindelse med både udredning og behandling samt rehabilitering og sammenhæng.

Program
Kl. 09.30

Velkommen ved vært Liselott Blixt (DF)
Formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Introduktion ved moderator Jens-Otto Skovgaard Jeppesen
Administrerende direktør, Epilepsihospitalet Filadelfia

Kl. 09.40

Livet med epilepsi
Lone Nørager Kristensen, landsformand for Epilepsiforeningen

Kl. 09.55

Socioøkonomiske byrder af epilepsi i Danmark for patienter og samfund
Poul Jennum, professor dr. med., klinisk neurofysiologi, Rigshospitalet
Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi, programleder for Sundhed, VIVE

Kl. 10.25

Dansk epilepsiindsats i dag
Fortælling fra en epilepsipatient og fra en pårørende
Astrid Mortensen, epilepsipatient
Malene Westergaard og Jesper Nielsen, pårørende
Sundhedsstyrelsens tilrettelæggelse af den danske epilepsiindsats
Direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen.

Kl. 11.05

Pause

Kl. 11.20

Et løft i den danske epilepsi-indsats
Helle Hjalgrim, formand for Dansk Epilepsi Selskab

Kl. 12.00

Paneldebat
Liselott Blixt, formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, MF
Jane Heitmann, Ældre-, psykiatri-, sundhedsordfører, MF
Julie Skovsby, næstformand for Sundheds- og Ældreudvalget, familieordfører, MF
Poul Erik Svendsen, Danske Regioner
Ole Glahn, KL
Direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen
Lone Nørager Kristensen, landsformand for Epilepsiforeningen
Poul Jennum, professor dr.med., Klinisk neurofysiologi, Rigshospitalet
Helle Hjalgrim, formand for Dansk Epilepsi Selskab
Ordstyrer: Chefredaktør Kristian Lund

Kl. 12.45

Opsamling ved Jens-Otto Skovgaard Jeppesen

Kl. 12.55

Afrunding ved Liselott Blixt (DF)

Kl. 13.00

Frokost

