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Epilepsiforbundet 
– året 2021 

Vi hadde trodd at 2021 skulle bli et år med den «nye 
normalen», men sånn ble det ikke. Epilepsiforbundets 
engasjerte frivillige, vår kultur og gode fellesskap har vært 
avgjørende det siste året, en tid hvor vi alle har balansert 
mellom å være håpefulle og usikre. Det er imponerende 
at lokallagene, nettverkene og ellers våre frivillige og 
likepersoner allikevel har fått til mange gode aktiviteter. 
Det er mange mennesker med epilepsi og deres pårørende 
som er glad for det samværet og hjelpen som de har fått.

I november 2021 fikk vi gjennomført en fysisk samling 
for Epilepsiforbundets tillitsvalgte. Det ble en etterlengtet 
og god samling med godt oppmøte. I tillegg kunne de som 
ikke kunne være fysisk til stede følge samlingen digitalt. 

Landsmøtets politiske føringer fra 2020 har vært førende 
for arbeidet i 2021. Et hovedfokus har vært knyttet til 
finansiering av Epilepsiforbundets informasjons- og 
likepersonstjenester, der Epilepsiforbundet har vært 
tydelig i Stortingets høringer og i skriftlige innspill. 

Videreutvikling av Epilepsiforbundet er hele tiden en 
kontinuerlig og prioritert oppgave. I administrasjonen har vi 
fått på plass nytt medlemssystem og nytt økonomisystem. 
Forbundsstyret har hatt opplæring i styrearbeid. 

Vi har også i 2021 rekruttert flere nye likepersoner som 
informatører, og vi har totalt fem nettverk. 

Ungdomsarbeid står sentralt i Epilepsiforbundet, og det har 
vært jobbet mye med å videreutvikle, og sikre robusthet 
i arbeidet. Vi får flere ungdommer til nettverkene og flere 
ungdommer som bidrar med frivillig arbeid. Ungdommene 
har også digitale treff hvor unge fra hele landet deltar.

Sosiale medier virker, og er viktige for å nå ut til folk. 
Snapchat og Instagram er en stor suksess med mange 
hundre nye følgere. 

Vi kan konstatere at Epilepsiforbundet er en digital 
organisasjon – og det har gått fort. Det betyr ikke at vi er 
helt i mål, men vi er veldig godt i gang. Det ble en bratt 
læringskurve da pandemien rammet landet.  Flere og flere av 
lokallagene har tatt i bruk Admincontroll og flere funksjoner i 
Office 365 som for eksempel Teams. I Teams har vi opprettet 
et team for Epilepsiforbundets tillitsvalgte og nettverkene. 
Det gjør det enklere å både få tilgang til dokumenter og å 
oppdatere disse. På tillitsvalgtsamlingen i november ble den 
oppdaterte digitale organisasjonspermen presentert, og 
deretter gjort tilgjengelig i Teams. 

 I 2021, som i 2020, har mange av organisasjonens vanlige 
samlingspunkter foregått via Teams. 

Vi kan konstatere at vi har blitt en digital organisasjon.

Dette var året 2021 i Epilepsiforbundet!
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Epilepsiforbundet er en landsdekkende uavhengig 

interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme 

mestring og livskvalitet for mennesker med epilepsi 

og deres pårørende, og bidra til å utvikle og spre 

kunnskap om diagnosen. 

 - Epilepsiforbundets formålsparagraf

VISJON
Sammen for et bedre liv og en tryggere 
fremtid med epilepsi

VERDIER
Kunnskap – Mestring – Livskvalitet

ELEMENTER

Interessepolitikk
Interessepolitisk påvirkning er et av Epilepsiforbundets 
sentrale arbeidsområder. I Arbeids- og strategiprogrammet 
(2020-2022) er to av satsningsområdene «Et førsteklasses 
helsetilbud til mennesker med epilepsi» og «Et godt liv 
med epilepsi». Epilepsiforbundet jobber med en rekke ulike 
politiske saker knyttet til disse satsningsområdene, og 
arbeidet er forankret i forbundsstyret.

Som så mye av Epilepsiforbundets øvrige arbeid, har det 
politiske arbeidet blitt påvirket av koronasituasjonen. Det 
er blitt gjennomført færre fysiske møter og høringer, men 
derimot større grad av digitale møter. Vi var fysisk til stede på 
Arendalsuka, men vi hadde ikke et eget arrangement. 

I 2021 har Epilepsiforbundet likevel jobbet med en rekke ulike 
politiske saker. Et hovedfokus har vært knyttet til finansiering 
av Epilepsiforbundets informasjons- og likepersonstjenester 
hvor vi var svært tydelige på at vi trenger mer penger, 
både skriftlig og i høring da vi møtte Stortingets helse- og 
omsorgskomité.  

Epilepsiforbundet har også arbeidet mye med TT-ordningen og 
den utvidede nasjonale TT-ordningen. Sammen med en rekke 
andre organisasjoner har Epilepsiforbundet argumentert for 
at den utvidede nasjonale TT-ordningen må være åpen for alle 
med behov, uavhengig av diagnose. 

I forbindelse med at GW Pharma har søkt om godkjenning 
av det cannabisbaserte legemidlet Epidyolex, har 
Epilepsiforbundet også jobbet mye med Statens 
legemiddelverk og legemiddelfirmaet for å få dette legemidlet 
på H-resept raskest mulig. 

Epilepsiforbundet har gjennom hele året hatt et tett 
samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), og 
har jobbet opp mot både storting, departement og Oslo 
universitetssykehus for å følge opp ivaretakelse av SSE og 
planene for Nye Oslo universitetssykehus.

Generalsekretær Sissel Karin Haavaag har i 2021 vært leder 
i brukerrådet til Helsedirektoratet. Epilepsiforbundet har 
gjennom dette arbeidet jobbet mye med oppfølgingen av 
covid-19.  

I 2021 har vi igjen deltatt i fysiske høringer på Stortinget. Foto: S-F/Shutterstock.com
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Informasjons- og 
likepersonstjenester
Informasjons- og rådgivningstjenester utføres på flere nivåer, 
både lokalt og nasjonalt. 

INFORMATØRTJENESTEN
Våre informatører har vært en av de gruppene likepersoner 
som har merket mest til pandemien. Det har vært mindre 
etterspørsel etter foredrag og informasjonsbesøk på 
arbeidsplasser og institusjoner. Informatøroppdragene har i 
2021 stort sett vært gjennomført digitalt fra administrasjonen. 
Vi jobber med å styrke informatørtjenesten med å utføre sine 
foredrag/kurs digitalt i 2022.

RÅDGIVNINGSTELEFONEN/MAIL
Rådgivingstjenesten på telefon og mail har hatt åpent fem 
dager i uken og to kvelder hele året, med unntak av juli. 
Det er 14 likepersoner som drifter denne tjenesten, og de 
besvarer ulike typer spørsmål innenfor hele epilepsifeltet. 
Noen ringer for å få snakket litt om sin egen situasjon. En 
kveld i uken er forbeholdt ungdomsrelaterte spørsmål og blir 
driftet av unge voksne med epilepsi. Spørsmål som krever 
mer oppfølging eller som er for komplisert til å besvares av 
likepersontjenesten, blir videreført til administrasjonen ved 
rådgiver eller politisk rådgiver. Det var totalt 700 henvendelser 
i 2021. 

FORELDREKONTAKTER PÅ SPESIALSYKEHUSET FOR  
EPILEPSI (SSE)
Også 2021 har vært preget av nedstenging på grunn av 
pandemi, og sykehuset har hatt strenge regler for hvem som 
kan være fysisk til stede. Heldigvis fikk vi satt i gang igjen 
med besøk av foreldrekontaktene i august, og gjennomførte to 
besøk både i september og oktober, og ett besøk i november. 
Før det igjen ble strenger restriksjoner i desember. 

OPPRETTELSE AV VOKSENKONTAKTER VED 
SPESIALSYKEHUSET FOR EPILEPSI (SSE)
I 2021 fikk vi ekstra prosjektmidler til å starte opp en 
gruppe med voksenkontakter tilknyttet SSE. De skal ha den 
samme funksjonen som ungdoms- og foreldrekontaktene. 
Vi gjennomførte rekruttering og oppstartsmøter med nye 
likepersoner til denne tjenesten, men selve oppstartsdatoen 
er utsatt til 2022 på grunn av besøksforbud ved sykehus. 
Tjenesten settes i gang så snart det er tilrådelig. 

VEILEDNING AV LIKEPERSONER
Vi har i dag ca. 80 likepersoner fordelt utover alle våre 
tjenestetilbud. (Dette innbefatter også Snapchat/Instagram/
lokallag og nettverk). Alle skal følges opp med årlige kurs 
og samlinger, og det gis en-til-en veiledning ved behov. 
Undervisningsansvarlig følger opp alle likepersoner med 
årlige kurs, samlinger og en-til-en veiledning ved behov. 2021 
var noe preget av pandemi, så flere av oppfølgingskursene 
ble gjennomført digitalt, med unntak av informatørkurset i 
oktober.

KURS OG OPPLÆRING
Likepersonsamling
I 2021 ble det dessverre ikke mulig å gjennomføre fysisk 
likepersonsamling. Det ble gjennomført to digitale samlinger 
som erstatning for den fysiske samlingen. 

Informatørkurs
Informatørkurset i 2021 ble gjennomført fysisk i oktober med 
«fullt hus». 

Kursets tema var: 
 • vi er alle en del av noe større 
 • promotering og opplæring i bruk av VR-briller 
 • kommunikasjonstrening ledet av Det andre teateret. 
Mange ble inspirert til å jobbe videre med sine foredrag og 
kunne benytte nye digitale løsninger i informasjonsarbeidet. 

Tilpasset kurs for lokalforeninger og nettverk/
sykehuskontakter i løpet av året
Det ble gjennomført et tilpasset digitalt likepersonkurs for 
«snappere», og et digitalt kurs i “den vanskelige samtalen” for 
Epilepsiforbundet Ung. 

Styrene i Grenland, Trøndelag og Drammen har fått 
tilpassede fysiske/digitale kurs i tema som ide-inspirasjon/
kommunikasjon og rekruttering. 

Foreldrekontaktene hadde fysisk samling i oktober – med 
hovedfokus på deling av erfaringer og ideer til å utvikle 
tjenesten.

Eksterne kurs for medlemmer og andre
I mars 2021 gjennomførte vi det digitale heldagskurset “Når 
barnet får epilepsi – hva da?” med 20 påmeldte familier

Juni 2021 gjennomførte vi kurset ”Epilepsi – hva nå?”, som 
gikk over to dager. Kurset hadde 44 påmeldte familier. 

Begge kursene ble gjennomført i samarbeid med 
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Undervisningsansvarlig har hatt følgende foredrag:

 • digitalt kurs i samarbeid med Helse Møre og Romsdal
 • 2 fysiske og 1 digitalt foreldrekurs ved Oslo 
  universitetssykehus 
 • fysisk foredrag for medisinstudenter ved 
  Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
 • digitalt foredrag for videreutdanningen «Epilepsi, 
  helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis» ved 
  OsloMet
 • fysisk foredrag om psykisk helse og kronisk sykdom 
  ved Romsås frivilligsentral (bydel Grorud) 
 • flere fysiske og digitale kurs for barnehager og skoler i 
  løpet av året.

Illustrasjonsbilde  Foto: Volodymyr/Shutterstock.com
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Andre aktiviteter
DEN INTERNASJONALE EPILEPSIDAGEN 
Epilepsidagen 8. februar 2021 ble markert med tre digitale 
kafésamtaler lansert på Facebook. Sammen med fagpersoner 
fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og likepersoner fra 
Epilepsiforbundet ble det laget program.

Tema for dagen var:
 • Anfall og psykisk helse 
 • Hvordan leve godt med anfall 
 • Hvordan leve godt med PNES-diagnosen og anfall 

LEIR
Årets vinterleir ble dessverre avlyst grunnet pandemien og 
restriksjoner. Men vi kunne endelig gjennomføre sommerleir 
igjen. Dette er et etterlengtet tilbud, og vi ser også at det 
kommer enda flere nye deltakere. Dette er veldig spennende 
og bekrefter at vi når ut til nye personer i vår målgruppe. 

Sommerleiren ble nok en gang avholdt på Bjøntegaard 
Leirskole, et sted både ledere og deltakere er svært fornøyd 
med. Det var noe færre deltakere i år, da pandemien førte 
til usikkerhet i forkant av leir og enkelte tok forbehold om 
å ikke dra på leir. Dette gjorde ingenting, for vi ble en svært 
sammensveiset gruppe som støttet hverandre. Det ble mye 
erfaringsutveksling, sosiale aktiviteter og nye vennskap. I 
tillegg ble det «bare» ringt etter ambulanse én gang. 

Lederne fikk også mer ansvar i år, og årets sommerleir ble 
praktisk talt kun drevet av frivillige. Vi prøvde å sette Øystein 
Haugland inn i rollen som leirleder og dette fungerte utmerket. 
Bård Dalhaug var med som støttende personell og var rådgiver 
for Øystein. Det er spennende å se hvor langt disse leirene har 
kommet og potensialet som ligger der. 

Nett og sosiale medier – 
våre informasjonskanaler
NETTSIDEN
I løpet av 2021 ble nettsiden www.epilepsi.no besøkt over 
111.100 ganger av 77.700 unike brukere, noe som dessverre 
er en nedgang fra i fjor. Vi vet hvert fall noen av årsakene til 
dette, blant annet at vi var uten Facebook-side flere uker på 
senhøsten, og brukte mye tid og ressurser på å få den tilbake 
og sikre den mot hacking og flere problemer med Facebook-
retningslinjene. Mange av de som besøker nettsiden vår, 
kommer inn dit via Facebook.

FACEBOOK
Vi har fortsatt økningen i antall følgere på Facebook, og lå ved 
årsskiftet på ca. 8.800 følgere. 

YOUTUBE-KANALEN
YouTube-kanalen vår var svært godt besøkt også i 2021. 
Ved årsskiftet hadde vi mer enn 2,4 millioner visninger og 
nesten 3.350 abonnenter, noe som er en økning på over 800 
abonnenter fra i fjor. 

EPILEPSINYTT
I år har vi gått ned fra fire til tre årlige utgaver av medlemsbladet 
EpilepsiNytt. I disse tok vi opp følgende hovedtemaer: 
1) livet etter epilepsioperasjon, 2) hvordan hormoner påvirker 
epilepsien og 3) status epilepticus. Vi har inngått avtale med en 
ny frilansjournalist som skriver de tre hovedsakene. Hun jobber 
frilans som helsejournalist, har masse nyttig erfaring, og vi er 
veldig fornøyde med det hun leverer. 

INSTAGRAM 
Sent i 2020 engasjerte vi én frivillig til å drifte Instagram-
kontoen vår. I 2021 har dette virkelig begynt å ta form. Vi har 
hatt en enorm vekst av følgere, og kontoen fortsetter å vokse.  

Vekst av følgere
Ved slutten av året hadde vår Instagram-konto 1917 følgere. 
Dette er en vekst på 1089 følgere på ett år. Mye av denne 
veksten så vi etter at vi byttet navn fra «Epilepsiforbundet 
Ung» til «Epilepsiforbundet». Det viser at mange potensielle 
følgere ikke ønsket å følge «ungdomssiden» da de mente den 
ikke var relevant for dem. Som vist i illustrasjonen under, har 
vi en hyppigere vekst i følgerantall i periodene der vi driver en 
kampanje:

 1 internasjonal epilepsidag i februar og Purple day i mars
 2 byttet navn til Epilepsiforbundet 
 3 tre måneders spesifikk medlemsvekst-kampanje og 
  epilepsy awareness month i november.

Andre organisasjoner 
Vi har gjort en kjapp sammenligning av vår egen 
instagramkonto opp mot andre organisasjoner. Det kommer 
ikke som et sjokk at enkelte organisasjoner er større enn oss, 
men vi begynner å vokse til en konto med et respektabelt 
følgerantall. Fremover ønsker vi en videre satsing for å gjøre 
vår egen profil. Ved å se på illustrasjonen ser man tydelig hvor 
mange man kan nå over Instagram dersom man bygger en god 
konto. 
For å øke antall følgere, skal vi prøve å promotere innleggene 
våre fra januar til juni. 

Sommerleiren for ungdom kunne heldigvis gjennomføres i 2021, og vi dro tilbake til Bjøntegaard Leirskole, et sted både deltagere og ledere er svært fornøyd med.
Foto:Simen Fossesholm
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Demografi
Som vist i illustrasjonen nedenfor er det en god del flere 
kvinner enn menn som følger kontoen vår. Vi når også flest i 
alderen 25-34 år. Vi antar at snapchatten fanger opp mange i 
alderen 13-24 som ikke følger oss på Instagram. I tillegg har 
andelen følgere over 34 år økt betydelig etter navnebyttet på 
kontoen.
 
Vi har også enkelte følgere som oppholder seg i andre land. 
Noen av disse er eksempelvis studenter som har flyttet 
utenlands, mens andre har meddelt at de følger oss fordi 
Epilepsiforbundet i deres land ikke sprer like god info over 
Instagram. I tillegg til at vi har følgere i andre land enn Norge, 
har vi også følgere som er i Norge, men ikke har norsk som 
morsmål. Derfor har vi begynt å legge ut enkelte innlegg på 
både norsk og engelsk. Dette har vi fått god tilbakemelding på 
fra de det er relevant for. Vi fikk for eksempel tilbakemelding fra 
en far som har en sønn med epilepsi. Familien er fra Irland og 
pleier å lese innleggene sammen på engelsk. De satte svært 
stor pris på oversettelser. 

SNAPCHAT
Snapchat-gruppen teller 32 aktive frivillige som bytter på å 
legge ut innlegg daglig. Dette vil si at det til enhver tid ligger 
informasjon ute på vår Snapchat-konto. Snapchatten har 
utviklet seg til et sted for fellesskap og erfaringsutveksling. De 
frivillige som legger ut innlegg deler ting om sin hverdag samt 
sitt liv med epilepsi. Hver gang en frivillig er ferdig med å legge 
ut snap og svare på spørsmål fra følgere, fyller de ut en kort 
spørreundersøkelse, det er dette vi baserer dataen vår på. 
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Spørsmål og kommentarer fra følgere 
Følgerne har til sammen stilt spørsmål om 31 hovedtemaer. Disse har blitt slått sammen til 6 temaer. 
Som vist i tabellen under ser vi at det følgerne gjør i aller størst grad er å uoppfordret gi positiv 
feeback, samt å takke for at vi har denne snapchatten. Dette er noe av det som gjør at det er såpass 
enkelt å rekruttere folk til å jobbe frivillig.  

 
I tillegg stiller følgerne mange spørsmål om epilepsi/PNES og sosiale rettigheter (hovedsakelig i 
forbindelse med skole, jobb og utdanning). Dette forteller oss noe om hvor det er informasjonshull, 
og hva vi skal jobbe videre med å dele.  

Antall spørsmål fra følgere 
Det er sjelden våre frivillige ikke får spørsmål når de er logget på snapchatten. I diagrammet under 
er en oversikt over hvor mange spørsmål våre frivillige har fått. Y-aksen viser antall spørsmål og X-
aksen viser frekvens. For eksempel; vi har fått 10-14 spørsmål (Y), 8 (X) av de gangene vi har lagt ut 
noe på Snapchat.  

  

Dette vil si at vi totalt har fått inn 585 spørsmål fra våre følgere, noe som tilsvarer ca. 53 
henvendelser i måneden. Dette er i snitt 4,3 spørsmål hver dag. Mange av disse spørsmålene utvikler 
seg i tillegg til en lengre samtale. Dette har gjort det ekstra viktig for oss at alle snappere har fått god 
og skikkelig opplæring i hvordan man fungerer som en likeperson, samt skrevet under 
taushetserklæringer.  
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Vi har hatt en enorm vekst av følgere på Instagram i 2021, og kontoen fortsetter å vokse. Grafikk: Aisling Crotty

HVA SNAKKER DE FRIVILLIGE OM PÅ SNAPCHAT?
De frivillige har til sammen delt informasjon om totalt 34 hovedtemaer. Disse har blitt slått sammen til 6 temaer.  Vi har valgt å 
bruke litt spalteplass på å se litt nærmere på Snapchat og Instagram. Vi vet at det er viktige sosiale medier for Epilepsiforbundet 
og vi har dokumentert en del av effekten.
Som vist i diagrammet under har snapperne i hovedsak snakket om epilepsi/PNES og sin egen fritid. Dette er temaer som våre 
følgere liker fordi det oppleves inspirerende å se andre med epilepsi/PNES leve et «vanlig liv». De frivillige har også snakket om 
tilleggsutfordringer, sosiale rettigheter samt familie og samliv. 

Spørsmål og kommentarer fra følgere
Følgerne har til sammen stilt spørsmål om 31 hovedtemaer. Disse har blitt slått sammen til 6 temaer. Som vist i tabellen under ser 
vi at det følgerne gjør i aller størst grad er å uoppfordret gi positiv feeback, samt å takke for at vi har denne snapchatten. Dette er 
noe av det som gjør at det er såpass enkelt å rekruttere folk til å jobbe frivillig. 

I tillegg stiller følgerne mange spørsmål om epilepsi/PNES og sosiale rettigheter (hovedsakelig i forbindelse med skole, jobb og 
utdanning). Dette forteller oss noe om hvor det er informasjonshull, og hva vi skal jobbe videre med å dele. 

Antall spørsmål fra følgere
Det er sjelden våre frivillige ikke får spørsmål når de er logget på snapchatten. I diagrammet under er en oversikt over hvor mange 
spørsmål våre frivillige har fått. Y-aksen viser antall spørsmål og X-aksen viser frekvens. For eksempel; vi har fått 10-14 spørsmål 
(Y), 8 (X) av de gangene vi har lagt ut noe på Snapchat. 

Dette vil si at vi totalt har fått inn 585 spørsmål fra våre følgere, noe som tilsvarer ca. 53 henvendelser i måneden. Dette er i 
snitt 4,3 spørsmål hver dag. Mange av disse spørsmålene utvikler seg i tillegg til en lengre samtale. Dette har gjort det ekstra 
viktig for oss at alle snappere har fått god og skikkelig opplæring i hvordan man fungerer som en likeperson, samt skrevet under 
taushetserklæringer.
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Strategiske 
utviklingsområder
Epilepsiforbundet fokuserte løpende gjennom året på 
arbeidsområder nedfelt i de Strategiske utviklingsområdene 
2020-2024.  Svært mye av arbeidet som er beskrevet i 
årsmeldingen er direkte og indirekte knyttet til målsetninger 
i programmet. Strategiske utviklingsområder 2020-2024 har 
følgende satsningsområder:
 • Epilepsiforbundet – et godt sted å være medlem
 • Informasjon og kunnskap til folket
 • Et førsteklasses helsetilbud til mennesker med epilepsi
 • Et godt liv med epilepsi
 • En organisasjon med gjennomslagskraft

Landsmøtets politiske resolusjon:
 • Leveranseavtale med det offentlige om informasjon, råd 
  og veiledning
 • Pakkeforløp for utredning av epilepsi
 • Nasjonalt kvalitetsregister for epilepsi
 • Videreutdanning innenfor epilepsi for helsearbeidere

Av de politiske resolusjonene er det nå iverksatt digital 
videreutdanning innen epilepsi- og helseveiledning ved Oslo 
Met. De øvrige områdene jobbes det med.

Strategiske 
utviklingsområder
2021 - 2024

Forskningssamarbeid
Epilepsiforbundet er opptatt av å fremme god og variert 
forskning på epilepsi. Både grunnforskning, klinisk forskning 
og helsetjenesteforskning er nødvendig for å sikre et 
best mulig helsetilbud for alle som får diagnosen og for 
å ivareta pårørende. Epilepsiforbundet støtter forskning 
gjennom Epilepsiforbundets forskningsfond. I 2021 ble 
det delt ut 450 000 kroner fra fondet, fordelt på fem ulike 
forskningsprosjekter. 

Epilepsiforbundet søker også om midler til doktorgrads- 
og postdoc-prosjekter gjennom Stiftelsen Dam, og 
hadde fire ph.d.-prosjekter under gjennomføring i 2021. 
I tillegg ble det i november innvilget støtte til et nytt 
doktorgradsprosjekt med oppstart i 2022. I dette prosjektet 
skal Fridny Heimisdottir ved Spesialsykehuset for epilepsi 

(SSE) undersøke hvilke faktorer som spiller en rolle for at 
epilepsikirurgi hos barn skal bli vellykket. 

Epilepsiforbundet er også representert i ledergruppen til 
EpilepsiNett, som er et forskernettverk. Nettverket har som 
mål å få flere ungdommer med epilepsi til å fullføre skole 
og utdanning ved å øke kunnskapen om epilepsi hos de 
som jobber med ungdommene i kommunene. Nettverket 
er i en femårig forsøksfase fra 2019 til 2023, og flere 
forskningsprosjekter er igangsatt gjennom EpilepsiNett. 

Nettverk 
EPILEPSIFORBUNDET UNG 
Epilepsiforbundet Ung er et landsdekkende nettverk som 
arbeider spesielt for mennesker mellom 15 og 30 år. Styret i 
Epilepsiforbundet Ung fungerer som et ungdomsråd som skal 
veilede forbundet i utvikling av aktiviteter og tilbud, og bidra 
til at ungdomsperspektivet ivaretas i organisasjonens arbeid. 
Dette gjør de blant annet ved hjelp av kontinuerlig kontakt med 
Epilepsiforbundets ungdoms- og utviklingsrådgiver. Gjennom 
nettverket tilbys blant annet sommer- og vinterleir til medlemmene. 
 
Året 2021 har vært et annerledes år for ungdomsrådet. Året 
har vært kontrastfullt og har skapt muligheter som vi ikke 
så for oss. Ungdomsrådet har startet et prosjekt for å gjøre 
større endringer i arbeidsmetodikken i Epilepsiforbundet 
Ung. Det er laget en plan for hvordan ungdomsrådet 
skal bli Epilepsiforbundet Ung sitt styre, samtidig som 
standardisering og formalisering av oppgaver blir mer tydelig.
  
Leder for ungdomsrådet, Emma Lovise Larsen, har i år jobbet 
med å øke aktiviteten og tydeliggjøre rammene rundt arbeidet 
som utføres av ungdomsrådet. Dette gir bedre forutsetninger 
for fremtidige endringer. Det skaper også et styre som i 
tillegg til å være det rådgivende organet for ungdomsarbeidet 
også evner å ta over noen av de tyngre oppgavene til 
administrasjonen.

Ungdomsrådet jobbet med to prosjektsøknader i 2021, og 
Stiftelsen Dam innvilget en av disse.
Prosjektet «God hverdag med epilepsi», er et prosjekt som 
sikter mot å bli en årlig aktivitet hvor nydiagnostiserte kan 
møtes og få kunnskap om epilepsi og hvordan det er å leve 
med epilepsi. Det er også lagt opp til at de som allerede 
er diagnostisert og deres pårørende kan møte de ny- 
diagnostiserte og dele erfaring og kunnskap.   

På høsten dro ungdomsrådet på en helgetur. Dette var en 
tur der de skulle bryte barrierer og skape tillit og samhold i 
rådet. Det ble gjennomført bli-kjent-aktiviteter, aktiviteter for 
å bli trygge på hverandre, men også faglig innhold. De faglige 
foredragene var: 
 - foredrag av Frivillighet Norge om organisasjonsutvikling.  
 - foredrag med Thorsten Gerstner (Sørlandet sykehus, 
  Arendal) om  Arendal-modellen.  

EPILEPSIFORBUNDET DRAVET 
Epilepsiforbundet Dravet er et nettverk for de som er berørt 
av Dravet syndrom. Formålet med nettverket er å treffe 
andre med samme diagnose. Selv om ikke noen med Dravet 
syndrom er like, har mange de samme utfordringene, og det er 
godt å ha noen som vet hva man står i og går gjennom. 
Nettverket er representert i Senterrådet for Nasjonalt 
kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. De 
har en egen nett- og Facebook-side.  

Høsten 2021 dro ungdomsrådet på en helgetur der de skulle bryte barrierer og skape tillit og samhold i rådet. Det var også workshop og faglige foredrag på turen.
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Lokale ledd 
Ved utgangen av 2021 bestod Epilepsiforbundet av til 
sammen 20 lokale organisasjonsledd og 5 selvstendige 
nettverk.

 Både lokalforeninger og selvstendige nettverk består 
av aktive medlemmer som frivillig bidrar til synlighet og 
aktivitet i sitt nærmiljø eller innenfor sitt temaområde. Det 
ble gjennomført en rekke aktiviteter gjennom året i regi av 
lokale ledd, og eksemplene strekker seg fra mindre sosiale 
sammenkomster til undervisning og informasjon for de 
som har behov for det. Mange lokallag og nettverk har egne 
likepersoner som drifter aktivitets- og samtalegrupper og 
driver omfattende informasjonsvirksomhet lokalt. En del 
lokalforeninger har egne grupper på Facebook.

EPILEPSIFORBUNDET SJELDNE 
I 2021 har Epilepsiforbundet Sjeldne blitt større. De har gått fra 
80 medlemmer i sin Facebook-gruppe til 120. De teller også 
112 aktive medlemmer i Epilepsiforbundets medlemssystem. 
Nettverkets arbeid retter seg mot mennesker som har en 
sjelden epilepsidiagnose og deres pårørende. De har i 2021 
gjennomført totalt elleve kafé-treff over Zoom. Temaer de har 
diskutert har hatt stor spredning, og de har snakket om blant 
annet:
 • Parforhold
 • Søsken
 • Hverdagsliv, familieliv
 • Det å være forelder med egen diagnose
 • Venner – det å fungere sosialt
 • Ferier, med og uten «den sjeldne»
 • Leir med Epilepsiforbundet, opphold på Frambu
 • Erfaringsutveksling etter sommerferien 2021
 • Hjelpemidler, søknader, ergoterapeut, NAV, klager mm.
 • Avlastning, BPA, støttekontakt, bolig, hva velger man?
 • Overganger barnehage, skole, ungdomsskole, 
  videregående skole, jobb/dagtilbud
 • Overgang til 18 år – verge, nytt system på sykehus, 
  offentlige tjenester mm.
 • Covid-19 – vaksineproblematikk med ansatte
 • Solskinnshistorier fra både brukere og foreldre, 
  tilrettelegging av treff på Rikshospitalet blant annet
 • Brukerhistorier fra sykehusopphold, 
  rehabiliteringsopphold mm.
 • Barn – pubertet – utfordringer med økt epilepsi
 • Individuell plan – rettigheter, ansvarsgruppe
 • Annerledes julefeiring

Styret for Epilepsiforbundet Sjeldne vil fortsette med de 
månedlige treffene og rekruttering av medlemmer. Nytt 
av i år er at i desember 2021 fikk nettverket støtte fra GW 
Pharmaceuticals til å gjennomføre en fysisk samling for 
familier berørt av sjeldne epilepsidiagnoser. Dette skal 
gjennomføres i 2022, med støtte fra administrasjonen.

EPILEPSIFORBUNDET PNES 
I 2021 ble det etablert et styre i PNES-nettverket. Styret 
har i løpet av høsten 2021 jobbet med sitt strategiprogram 
og planlegger lansering av sine tilbud i løpet av 2022. 
Styret har fått undervisning i omfanget av PNES-diagnosen 
av personell ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), fordi 
diagnosen kan arte seg veldig ulikt fra person til person. 
Planen fremover er å lage egen nettside på epilepsi.no, 
og lansere «PNES – hva nå?», som er en egen pakke med 
informasjonsbrosjyrer om diagnosen, både til de som selv 
har diagnosen og til behandlere i kommunene. 

EPILEPSIFORBUNDET FLERKULTUR 
Nettverket for mennesker av flerkulturell bakgrunn som er 
påvirket av epilepsi, har slitt litt med å få hjulene til å rulle. I 
2021 fikk de innvilget et prosjekt fra Stiftelsen Dam.  Dette 
prosjektet heter «Flerkulturelt engasjement», og nettverket 
lager en informasjonsfilm som reklamerer for nettverket på 
syv forskjellige språk. Sent i 2021 sendte Epilepsiforbundet 
Flerkultur også en prosjektsøknad for fire arrangementer 
i 2022. Dersom denne blir innvilget, vil det bli enklere å 
gjennomføre aktiviteter. Nettverket er godt motivert, og klare 
for å brette om ermene.

Ayesha Farooq

Jasna Menzildzic og Ayesha Farooq leder nettverket Epilepsiforbundet 
Flerkultur. Foto: Privat

I 2021 ble det for første gang arrangert en guttetur for alle mannlige medlemmer i forbundet på tvers av lokalforeningene. Det ble en stor suksess, og deltagerne 
ønsker flere slike turer.  Foto: Simen Fossesholm

På gutteturen var et av målene å utfordre seg litt fysisk. Noen var nok mer 
ivrige på å klatre i trær enn andre. Foto: Simen Fossesholm

Jasna Menzildzic
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Administrasjonen 
Epilepsiforbundets administrasjon ble i 2021 ledet av 
generalsekretær Sissel Karin Haavaag. Administrasjonen har 
i 2021 hatt 7,5 årsverk, fordelt på stillinger i både heltid og 
deltid. 

Følgende var ansatt i administrasjonen: 
Generalsekretær 100% Sissel Karin Haavaag
Assisterende 
generalsekretær

100% Jørn Mandla Sibeko

Kontor- og 
regnskapskonsulent

100% Siw Enersen

Politisk seniorrådgiver 100% Therese Ravatn
Kommunikasjonsrådgiver 100% Lena Viola Rossevik
Ungdom- og utviklings-
rådgiver  

100% Bård Dalhaug

Rådgiver/ 
undervisningsansvarlig

100% Benthe Lill Krigerød

Kontormedarbeider 50% Sonja Rasic

Siw Enersen fungerte gjennom året som verneombud med faste HMS-møter 
med generalsekretær. 

Forbundsstyret 
Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets virksomhet, og består av syv medlemmer 
og to varamedlemmer. Forbundsstyret bestod gjennom 2021 av følgende personer:

 PERIODEN 01.01.2021 – 31.12.2021
Forbundsleder Bente Nordahl Langsø
1.nestleder Espen Lahnstein
2.nestleder Stein Atle Roestad
Styremedlem Halvor Nitteberg
Styremedlem Merete Kristin Tschamper
Styremedlem Anne Dilling
Styremedlem Stein Løkken
1. varamedlem Ronny Poulsen
2. varamedlem Mette Figge

Det ble i 2021 avholdt fem styremøter, der det ble behandlet 60 saker. 

ARBEIDSUTVALGET
Arbeidsutvalget har bestått av forbundsleder, 1. nestleder og 2. nestleder. I løpet av året ble det avholdt 1 AU-møte, med totalt 
en sak til behandling. 

Bente Nordahl Langsø

Espen Lahnstein Anne Dilling Halvor Nitteberg

Stein Løkken

Ronny Poulsen

Stein Atle Roestad Mette Figge Merete Kristin Tschamper

Epilepsiforbundets administrasjon var glad for å kunne møtes på kontoret igjen etter sommerferien og nesten fram til jul.
Foran fra venstre: Sissel Karin Haavaag og Jørn Sibeko, i midten fra venstre: Sonja Rasic, Benthe Lill Krigerød og Lena Rossevik, og bak fra venstre: 
Therese Ravatn, Bård Dalhaug og Siw Enersen.
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KUNNSKAPMESTRINGLIVSKVALITET

VI SKAL GI ALLE MED EPILEPSI OG DERES PÅRØRENDE ET BEDRE LIV OG EN TRYGGERE FREMTID 

Fortsatt drift
LIKESTILLING  
Begge kjønn er representert i Epilepsiforbundets styrende 
organer. Da nytt forbundsstyre ble valgt på det 22. ordinære 
landsmøtet ble fordelingen fire kvinner og fem menn. I 
administrasjonen var det ansatt seks kvinner og to menn. 

INKLUDERING AV FUNKSJONSHEMMEDE  
Epilepsiforbundet er en inkluderende arbeidslivsbedrift. 
Organisasjonen anser det som svært viktig at mennesker 
med funksjonshemninger er ansatt i administrasjonen og er 
representert i forbundsstyret. 

FORTSATT DRIFT  
Forbundsstyrets innstilling til den fremtidige drift foreslås i 
henhold til organisasjonens overordnede målsetninger.

YTRE MILJØ  
Epilepsiforbundet har blitt en mer digital organisasjon. 
Det benyttes mindre papir og i forbindelse med covid-19-
pandemien ser vi at antall reiser kan reduseres når vi er i 
en normal situasjon. Det er allikevel en rekke utfordringer 
i forbindelse med å bli en mer miljøvennlig organisasjon. 
Særlig handler dette om materiell. Dette er en utfordring 
Epilepsiforbundet deler med de fleste andre frivillige 
organisasjoner. Det har i løpet av 2021 vært et stigende fokus 
på å begrense postutsendelser og dreie kommunikasjon og 
informasjonsvirksomhet over til elektronisk format. 

Økonomi
Epilepsiforbundet har et negativt årsresultat for 2021 på kr. 
-323 730. Epilepsiforbundet har fortsatt trygg økonomisk 
stilling, med betydelig egenkapital og en rekke stabile 
inntektskilder i medlemskontingenter, statlig driftstilskudd, 
tippemidler, m.m.

En stor del av inntektene kommer også fra prosjektrelaterte 
tilskudd, i hovedsak fra Stiftelsen Dam og ulike statlige 
prosjektstøtteordninger. Prosjektinntektene har vært helt 
avgjørende for at vi har kunnet bygge opp en organisasjon 
med høyt aktivitetsnivå. Samtidig gir den høye andelen av 
prosjektinntekter noen utfordringer for langsiktig planlegging, 
siden vi ikke vet hvor mange eller hvilke tiltak vi får støtte 
til fra ett år til neste. Siden 2017 har Epilepsiforbundet hatt 
planlagte underskudd for å bruke oppsparte midler til å satse 
på langsiktig tjenesteforbedring. Målet har vært å bruke bedre 
tjenester til å få flere medlemmer, og bruke inntektene derfra 
til å bli noe mindre prosjektavhengige. Forbundet har vokst 
de siste fem årene, men ikke nok til å bli mindre avhengige av 
prosjekttilskudd. 

I august 2021 vedtok forbundsstyret at Epilepsiforbundets 
overskuddskapital skulle plasseres i fond hos Storebrand for 
å bedre avkastningen. Kr. 7 000 000 ble da fordelt på tre ulike 
fond med ulik investeringshorisont. Plasseringene hadde 
svært god avkastning i 4. kvartal, som førte til en stor økning i 
finansinntekter sammenlignet med foregående år. 

Epilepsiforbundet sentralt bidrar også med økonomisk støtte 
til lokale organisasjonsledd, og fordeler hvert år andeler av 
medlemskontingenten og driftstilskudd til lokalforeninger 
og nettverk. I 2021 ble det videreført kr. 247 692 av 
kontingentinntektene til lokale ledd. Det ble også utdelt kr. 
359 030 i driftsstøtte til lokallag og selvstendige nettverk. I 
tillegg ble det viderefordelt frifondsmidler til lokalledd på kr. 
395 223.

Epilepsiforbundet kan vise til sunn økonomistyring, og 
regnskapet viser at midlene ble brukt på en måte som 
kommer organisasjonens målgruppe til gode i henhold til 
vedtektene.



Avsender:
Epilepsiforbundet

Karl Johans gate 7, 0154 Oslo
22476600

www.epilepsi.no


