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Tine Hjorth Binzer, ordblinde- og FVU-læselærer på VUC Vestegnen i
Albertslund.

Epilepsi på
universitetet
Forfatteren beskriver i denne artikel, hvordan det opleves at gå på
universitet og samtidig have epilepsi. Samtidig skildrer Tine Hjorth
Binzer meget fint, hvilke tanker man gør sig i sådan et undervisningsforløb.

Jeg kan ikke
huske.
Jeg går til
opgaven med stor
iver, er velforberedt, har sovet
godt, spist min
morgenmad, er lyttende og opmærksom. Den første halve time går meget
godt, min notatteknik er lige til en
lærebog, og undervisningen adskiller
sig ikke markant fra andre lektioner.
Pludselig kan jeg ikke huske hvad
jeg har skrevet.
Der er opstået det, jeg plejer at
kalde ”et udfald”. Ikke et anfald, for
sådan har jeg aldrig selv kategoriseret
det der sker, når jeg mister opmærksomheden et øjeblik, men et udfald.
Jeg har jo ikke krampe og vender det
hvide ud af øjnene eller har ticks eller
har andre synlige tegn på min uopmærksomhed – jeg sidder bare og – ja
mister opmærksomheden.
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Egentlig aner jeg ikke, om det har
noget med min epilepsi at gøre, og jeg
har heller aldrig haft den store trang
til at få det afgjort, for udfaldene vil
jo eksistere alligevel, og måske vil en
eventuel konstatering af, at det vitterlig ER en slags anfald, bare være
en behagelig sovepose, som jeg kan få
dispensationer på.
Det med soveposen er en personlig
kamp. Jeg HAR epilepsi og har haft
rigeligt af de helt store generaliserede
anfald, der har kostet mig adskillige
sting i ansigtet og et par nye tænder,
men sjovt nok ingen brækkede lemmer,
altid hovedet. Jeg har bare altid nægtet kategorisk at kravle ned i soveposen og trække snoren sammen.
Nogle gange kunne jeg godt tænke
mig, at der var nogle kendte personer,
der trådte frem og indrømmede de
havde epilepsi; de findes garanteret
derude.
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Nå, men soveposeanalogien fører
mig videre til den bekymring, jeg har
mødt fra mine omgivelser. Jeg husker
en medstuderende, der spurgte, om jeg
ikke kunne få forlænget tid til eksamen, når nu jeg havde epilepsi? Det
havde jeg ikke umiddelbart hørt noget
om og så på den anden side: hvor
skulle jeg have hørt om det henne? Jeg
havde jo ikke undersøgt det. Senere,
da jeg tænkte nærmere over min medstuderendes sikkert velmenende forslag, kunne jeg egentlig godt blive
fornærmet. Hvorfor skulle en dispensation eller en ”forlænget spilletid”
eller andre støttefunktioner kunne
hjælpe mig, med min epilepsi, bedre
igennem et universitetsstudium end
ved at gå op til eksamen på lige vilkår
med dem, der f.eks. lider af høfeber?
Altså ud over, at det jo nok altid er
rart at få lidt ekstra tid. Skulle jeg
ikke bare have søgt og eventuelt fået
al den støtte, jeg kunne trække ud af
systemet? Næ, så smart er jeg ikke. Jeg
synes det ville være snyd. Hvis jeg ikke
gik op på lige vilkår med alle andre, og
derpå klarede mig lige så godt, så ville
det ikke være lige så velfortjent, som
hvis jeg gik op på almindelige vilkår,
måske måtte kæmpe lidt mere for
resultaterne og så med stolthed kunne
melde, at jeg klarede det på trods af
min epilepsi.
Det er interessant, at uanset hvilken
vinkel jeg vælger at anlægge her, så
spiller epilepsien en ikke uvæsentlig
rolle, og hovedrollen spilles ikke nødvendigvis af den dag ekstra, jeg er
nødt til blive i sengen på grund af et
anfald eller den dosis Stesolid, der lige
akkurat nåede at standse et kommende

anfald. Hovedrollen spilles af de tanker
jeg gør mig omkring livsvilkårene for
en person med epilepsi. I denne artikel
med fokus på at være universitetsstuderende.
Jeg ved ikke, om det giver personligheden en bestemt farve at have epilepsi, eller om det tværtimod kræver et
ganske særligt sam- Jeg informerer som
mensat sind overhoregel selv nogen i
vedet at få epilepsi,
men jeg betragter selskabet, fordi jeg
det nu ikke specielt er rædselsslagen
som nogen gave.
Jeg kender ikke ved tanken om at få
andre med epilepsi, noget i munden, der
så der har derfor kan enten knække
ikke været grundlag
for at kunne dis- endnu flere af mine
kutere den selvop- tænder eller sætte
levede personlighed sig fast i halsen på
bag epilepsien. Jo
faktisk var der en mig.
anden ung kvinde på universitetets
rustur der havde epilepsi, men det vidste jeg ikke på forhånd. Jeg informerer
som regel selv nogen i selskabet, fordi
jeg er rædselsslagen ved tanken om
at få noget i munden, der kan enten
knække endnu flere af mine tænder
eller sætte sig fast i halsen på mig;
men hende her havde intet sagt. Jeg
var som sædvanlig gået i seng uden
den helt store festbrandert ulig det
øvrige selskab af den simple årsag, at
jeg ellers ville risikere at få et anfald.
Jeg havde på forhånd besluttet mig
for, at jeg hverken gad rende rundt og
tale med mærkelig tunge næste dag
eller lære mine nye venner at kende i
en Stesorus, og havde derfor meldt mig
frivilligt til at stå op tidligt næste dag
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sum. For at afslutte grunduddannelsen
og være med til at arrangere morgenskulle jeg jo skrive et bachelorprojekt,
mad. Jeg var lige kravlet ud af soveposå der kunne jeg meget passende give
sen, da jeg blev tilkaldt af bekymrede
plads til mine utilpassede tanker om
stemmer lidt længere henne i sovesaepilepsi.
len. Jeg havde som nævnt aldrig set
Det fremgår vist allerede, at jeg hele
et anfald før, men jeg var overhovedet
tiden har været stærkt i tvivl, om min
ikke i tvivl om, at den stille rysten var
epilepsi overhovedet var et problem,
et generaliseret krampeanfald, og jeg
bortset fra et par sygedage, eller om
var heller ikke sen til at overtage komdet alt sammen var ren og skær krukmandoen og bortvise en læderpungs
keri, der satte mig i en synlig positivandring mod pigens ansigt. Tænk
on, rede til at modtage
engang, en læderpung
Der var egentlig
kammeratlig sympati
direkte fra en svedig
ingen
der
og forståelse, hvad end
jeansbaglomme ind i
munden, alene tanken
interesserede sig der skulle vise sig af
uregelmæssigheder.
kan få det til at svimle.
for min epilepsi,
Jeg skrev mit bacheJeg kan huske, at jeg
og det irriterede
lorprojekt i AKHL under
talte til pigen indtil
hun vågnede og lidt til,
mig jo nok et eller titlen ”Er epilepsi et
handicap?” Pointen var
men om hun tog hjem
andet sted.
kort fortalt at filosofra rusturen derefter
fere over WHOs handicapdefinition i
eller ej, kan jeg ikke huske.
relation til epilepsi. Epilepsi er kun
I løbet af selve universitetsstudiet
et handicap ved det forhold, at man
oplevede jeg ikke den store grund
selv oplever at det er handicappende.
til at gøre yderligere opmærksom på
Sådan. Jeg har ikke noget problem
min epilepsi, bortset fra selvfølgelig, i
med den definition og kan hermed slå
festlig sammenhæng hvor jeg nærmest
fast: jeg har ikke noget handicap.
undskyldte mit manglende drikkeri og
Senere i mit studium beskæftigede
så de fraværsdage, der skyldtes anfald.
jeg mig med hjerneskade og gjorde
Der var egentlig ingen der interesserede
mig i den forbindelse nogle tanker,
sig for min epilepsi, og det irriterede
om der kunne tænkes at være en
mig jo nok et eller andet sted. Måske
specifik sammenhæng mellem sprog
var det derfor jeg så desperat forsøgte
og epilepsi. Jeg fandt ikke meget litat finde en kobling mellem epilepsi og
teratur om emnet og dog; En enkelt
mit studium, Audiologopædi.
bog havde viet sit indhold til at belyse
På grunduddannelsen havde vi et
sammenhængen mellem sprog og epifag med den noget kringlede titel
lepsi, og denne har jeg beskrevet i ”Nyt
”Almen kommunikations- og handiom Epilepsi” nr. 1, 2005 og i ”Svenska
caplære” (AKHL), og jeg kan såmænd
Epilepsia” nr. 2, 2005.
dårligt huske hvad det egentlig gik ud
At jeg har beskæftiget mig med
på, da det var som om, at det jeg synde nævnte faglige aspekter af epileptes var spændende, ikke lige var pen58
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sien kan jo bare være et udtryk for et
ønske om at forstå hvad epilepsi er, ud
over at det er elektriske udladninger i
hjernen. Hvad gør det ved en person
at have epilepsi? Der er helt klart et
menneskeligt aspekt som jeg savner
en definition af, eller bare en mere
generel beskrivelse af.
Jeg fik konstateret epilepsi, da jeg
var 13, og det var mildt sagt en
uforklarlig oplevelse. Jeg havde været
sent ude med nogle venner, og vi lå
og hørte plader på mit værelse. På et
tidspunkt vågnede jeg op, ør, og alene
på værelset. Jeg ringede selvfølgelig
til min veninde og spurgte, om jeg
var faldet i søvn, og hvorfor de ikke
havde vækket mig. ”Du blev så underlig” sagde hun. De var blevet bange
og var gået ud og havde startet Puch
Maxi’en. Så fulgte et par omgange med
”tyggegummi” i håret, og så havde jeg
epilepsi. Jeg ved ikke hvordan man
forklarer 13-årige piger det i dag, 30
år senere, men det tætteste jeg kom
en forståelse af det dengang var, at det
var noget med hjernen, der ikke var en
hjerneskade, og at epilepsi lød lidt som
”Ebberødgård”.
Epilepsien blev behandlet med det
på det tidspunkt fremherskende medikament, som gjorde mig sløv, gav et
par ekstra pubertære kilo og blødende
tandkød. Jeg skiftede medikament
med 10 års mellemrum og er nu den
lykkelige modtager af noget tilsyneladende bivirkningsfrit medicin.
Nu var det sådan, at det første medikaments bivirkninger gav mig decideret ulyst til at passe mit pilleglas, men
så blev jeg bare udstyret med et i mine
øjne kæmpestort monstrum i rød plast

med ruminddelinger, skydelåger og
ugedage. Hvor sjovt var det så egentlig
at tage på lejrskole med en bagage, der
var så svær at skjule? Nej, det gør altså
et eller andet ved en følsom sjæl, der
er under ombygning fra barn til voksen
sådan at skille sig
Jeg skiftede
så voldsomt ud. Set
fra den anden ende medikament med
af tidslinjen kan jeg 10 års mellemrum
godt se, at det bare og er nu den
drejede sig om et
par bittesmå piller, lykkelige modtager
og at det hele måske af noget tilsyne
kunne være klaret ladende bivirkningsmed en lille fint
frit medicin.
pyntet pilleæske i
damestørrelse og lidt mere selvdisciplin, men sådan så det i allerhøjeste
grad ikke ud i den spæde begyndelse.
Der hører jeg beskeden om, at epilepsi
ikke er nogen hjernesygdom, at den
ikke hindrer mig i at tage mig en
uddannelse, og at jeg i det hele taget
kan være som alle andre unge mennesker, samtidig med at budskabet
om ikke at være som alle andre står
tydeligt tegnet i den tågede udsigt, der
hedder fremtiden. Det var vel sådan
cirka dér jeg stod som teenager.
Da jeg var i tyverne fik jeg jævnligt
anfald. Det tog simpelthen sin tid at
fatte, at min kemi ikke var sammensat
som alle andres, men at den krævede
medicinsk omhu og regelmæssig levevis.
Det er så kommet senere hen.
Nu er min filosofi, at jeg lige siden
midthalvfjerdserne har ledt efter det
endelige bevis på, at jeg er anderledes,
fordi jeg har epilepsi. Med opbydelse
af al min sunde fornuft, kan jeg godt
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se at det nok er en forgæves jagt, men
der ligger helt sikkert noget gemt dér
nedenunder fornuftens teflon, som det
kræver fagfolk at dissekere.
Det skulle da lige
Kravl ud af sove- være det med hukomposen og lav noget melsen.
hjernegymnastik. Så længe jeg kan
huske, har jeg brugt
min epilepsi som forklaring på at jeg
ikke kan huske.
Det kunne jo også bare være, at jeg
er uopmærksom, men på den anden
side, så kunne det også stamme fra
epilepsien.
Med denne her lurende følelse af
noget anderledes, muligvis hukommelsen, er det mirakuløst nok alligevel lykkedes mig at gennemføre et
universitetsstudium. Skulle jeg kunne
uddrage noget klogt af mine erfaringer
fra universitetsverdenen, er det for alt
i verden ikke at lade epilepsi være en
hindring for at tage turen inden om
bøgernes verden. Gør som jeg: Kravl
ud af soveposen og lav noget hjernegymnastik. Uden et statistisk grundlag
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aner jeg intet om, hvordan andre med
epilepsi har grebet det at få sig en
uddannelse an, men som før nævnt, så
ville jeg gerne høre fra dem. Jeg ved
selvfølgelig godt, at epilepsi findes i
mange grader, og at jeg måske er heldig, men vi har alle vore historier, epilepsi eller ej. Jeg synes stadig, at det
er en overvejelse værd, om en person
med epilepsi har et særligt karakteristikum og således kan sammenlignes
indbyrdes med andre personer, der
har epilepsi, eller om det alene er min
bevidsthed om, at jeg har epilepsi, der
gør at jeg har den opfattelse af, at
noget er anderledes.
Jeg er i skrivende stund færdiguddannet audiologopæd, har et godt job
og jeg er egentlig ikke klar over, om
mine kolleger ved, jeg har epilepsi. Det
gør heller ikke noget, jeg har ikke længere nogen trang til at være anderledes
på grund af min epilepsi, jeg vil hellere
bare passe mit arbejde, det er jo det jeg
er kommet efter.
n

