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Norsk Epilepsiforbund
- Bedre hverdag og tryggere fremtid

SLIK JOBBER VI FOR EN
EPILEPSIOMSORG I VERDENSKLASSE
• Ved å sikre helsetjenester og sosiale rettigheter
Å leve et godt liv med en epilepsidiagnose er ikke bare å oppnå anfallsfrihet.
Mange har ulike former for tilleggsutfordringer og nærmere halvparten av alle med
diagnosen vill falle utenfor full deltakelse i arbeidslivet. Tilrettelegging i skole, hjelp
til arbeidsledige og bistand til foresatte kan hjelpe til med å forbedre livskvalitet.
• Finansiere forskning på epilepsi
Det er fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål knyttet til epilepsi og behov for bedre
behandlingsmetoder. Derfor deler vi hvert år ut midler til epilepsiforskning gjennom
vårt forskningsfond.
• Sprer informasjon og driver holdningsskapende arbeid
Epilepsiforbundet mener at god kunnskap om epilepsi bidrar til økt trygghet hos
den enkelte, og skaper bedre forutsetninger for forståelse fra omgivelsene. EpiFon1
er en hjelpelinje hvor man kan henvende seg med sine epilepsirelaterte spørsmål.
Informatører holder foredrag og kurs om epilepsi.

Norsk Epilepsiforbund er en landsdekkende, uavhengig interesseorganisasjon
som fremmer mestring og livskvalitet, og bidrar til å utvikle og spre kunnskap om
diagnosen. Vi har rundt 6000 medlemmer og 25 lokallag rundt i landet, som styres
av frivillige. Forbundet er en betydelig interessepolitisk aktør som fremmer våre
medlemmers interesser for å sikre et godt helsetilbud og gode rammer for å leve
med epilepsi i samfunnet. Vi samarbeider tett med sentrale fagmiljø og det politiske
systemet.
VED Å BIL MEDLEM FÅR DU:
• muligheten til å tegne vår ulykkesforsikring med dekning for epileptiske anfall.
• nyttig informasjon, råd og veiledning.
• 4 årlige utgaver av medlemsbladet EpilepsiNytt.
• 10 prosent rabatt på alle varer hos Komplett Apotek, bortsett fra legemidler
og varer som kan dekkes av det offentlige. Fri frakt til butikk og halv pris på
dørleveranser.
• tilbud om kurs, familieleir og andre aktiviteter til svært rabatterte priser.
• tilknytning til lokalforeninger og tilbud om å være med på lokale aktiviteter,
samt mulighet til å påvirke vårt arbeid.
• tilgang til egen medlemsside med blant annet informasjon, kurspåmelding,
samtaleforum og PDF-versjon av alle våre informasjonsbrosjyrer.
• tilgang til vår nettbaserte anfallskalender.

A
BLI MEDLEM

Som medlem støtter du viktig arbeid for
mennesker med epilepsi og deres pårørende.
Meld deg inn på www.epilepsi.no.

Du finner også mer informasjon om epilepsi på våre nettisder

www.epilepsi.no
Hold deg oppdatert på siste nytt via:

youtube.com/c/NorskEpilepsiforbund
facebook.com/epilepsiforbund
twitter.com/epilepsiforbund

YouTube kanalen vår har en informasjonsserie
som besvarer de mest stilte spørsmålene om epilepsi og mye mer.

Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo, 22 47 66 00

