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Specialrådgivning
om Epilepsi
Generelt er specialrådgivning begrundet i en handicapgruppes særlige behov for rådgivning og støtte til at få iværksat hjælp til at få den
bedst mulige tilværelse på trods af handicappet. Rådgivningen må til
enhver tid være baseret på specialviden og erfaring med gruppens
særlige forhold og problemstillinger. Hertil kommer et indgående
kendskab til de muligheder for handicapkompenserende ydelser eller
hjælpeforanstaltninger, der findes i det sociale hjælpesystem. For at
opnå og vedligeholde denne specialviden, er det nødvendigt, at den
sociale specialrådgivning er i tæt samarbejde med det system, som
i øvrigt varetager opgaver med undersøgelse, behandling, undervisning o.s.v. for pågældende handicapgruppe.

Under betegnelsen Den sociale
rådgivningsfunktion har der
gennem mange
år eksisteret et
sådant specialrådgivningstilbud inden for epilepsiområdet. Med fysisk placering på Kolonien
Filadelfia tæt på Epilepsihospitalet,
har der været grundlag for at erhverve
megen erfaring og viden om de sociale
vanskeligheder, der ofte er forbundet med at have epilepsi. Dette er
opnået dels ved mange kontakter med
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Epilepsihospitalets patienter dels gennem tværfagligt samarbejde med hospitalets øvrige faggrupper med speciale i
epilepsi.

Fakta om Specialrådgivning
om Epilepsi
Specialrådgivning om Epilepsi er et
landsdækkende socialt rådgivningstilbud, som kan benyttes af alle med
epilepsi, pårørende og professionelle,
der arbejder med epilepsi.
Specialrådgivning om Epilepsi tilbyder på grundlag af specialviden om epilepsi og de mange forskelligartede van-
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skeligheder, der ofte ledsager lidelsen,
rådgivning om de sociale hjælpemuligheder, f.eks. arbejde, revalidering, pension, andre forsørgelsesydelser, aktivitets- og beskæftigelsesmuligheder på
særlige vilkår, hjælpemidler, personlig
støtte og meget mere, der handler om
at få de bedst mulige livsvilkår på
trods af en vanskelig lidelse.

Epilepsirelateret
specialrådgivning til alle
Der har på grund af placeringen ved
Epilepsihospitalet været en tendens
til, at specialrådgivningstilbuddet blev
opfattet som forbeholdt hospitalets
patienter. Men rådgivningens målgruppe er meget bredere og kan benyttes
af alle, som enten selv har epilepsi
,eller som har kontakt med personer
med epilepsi. I arbejdet med at gøre
funktionen mere landsdækkende, er
funktionen i de sidste par år blevet
moderniseret, bl.a. ved at ændre navnet til Specialrådgivning om Epilepsi,
oprette ny hjemmeside og udsende
pjecer med oplysninger om tilbuddet.

Strukturreformen – Regionen
og VISO
Ved den kommunale strukturreform
er handicaprådgivningen blevet kommunernes ansvar. Men der har ved
reformen også været et ønske om at
bevare en mere specialiseret handicap
rådgivning, som kan bistå kommuner,
institutioner og borgerne med råd og

vejledning i de mere komplicerede
sager, som forudsætter kendskab til et
specifikt handicap.
Driften er derfor overtaget af Region
Sjælland med fortsat objektiv finansiering, men nu af kommunerne i
stedet for amterne. En mindre del af
funktionen vil dog blive finansieret af
den nyoprettede Nationale Videns- og
Specialrådgivningsorganisation – VISO
– som på grundlag af en leverandøraftale kan tilbyde kommuner og borgere
at visitere til vejledende rådgivning
i de mest komplicerede og specielle
sager inden for specifikke handicapområder – herunder epilepsi.
Det vil sige, der nu er to indgange til
Specialrådgivning om Epilepsi. Enten
den direkte henvendelse fra brugeren
eller ved visitering fra VISO.

Åbningstider
Specialrådgivning om Epilepsi modtager henvendelser pr. telefon 58 27 10
31, mandag til torsdag kl. 9.00-15.00
og fredag 9.00-13.00 eller på mail:
kfsocialrdg@vestamt.dk.
Vores adresse er Kolonivej 7, 4293
Dianalund.
Oplysninger kan også søges på hjemmesiden: www.raad-om-epilepsi.dk.
Hjemmesiden er dog ved at blive overført til fælles side med Videnscenter
om Epilepsi www.epilepsi.dk, som efter
planen går i luften 1. maj 2007.
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