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Et helhetlig tilbud til mennesker med epilepsi

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev av 19.04.2007 vedr. Høring - Et helhetlig
tilbud til mennesker med epilepsi. Departementet ber om at Arbeids- og velferdsdirektoratets
eventuelle merknader til Sosial- og helsedirektoratets tilrådning vedrørende epilepsiservice i Norge
sendes Helse- og omsorgsdepartementet via AID.

Bakgrunnen for høringen er rapporten "Epilepsi - mer enn anfall" utarbeidet av en arbeidsgruppe i
regi av Sosial- og helsedirektoratet. Arbeidsgruppens rapport munner ut i 13 tiltak som skal danne
grunnlag for en nasjonal handlingsplan for å styrke tilgangen til helhetlige epilepsitjenester.
Handlingsplanen berører NAV ved at den peker på behov for attføring, tilrettelagt transport og bedre
kunnskap hos ansatte i offentlige etater.

Sosial- og helsedirektoratets påpeker i sin tilrådning til Helse- og omsorgsdepartementet at epilepsi er
en sykdom  som rammer pasienter og deres familier på svært ulike måter og i ulik grad. Dette gjelder
også pasienters opplevelse av barrierer mot yrkesliv og deltakelse i lokalsamfunnet. Det påpekes
samtidig at epilepsi i mange sammenhenger forblir en "skjult funksjonshemming" og at det er en
utfordring å avdekke behovene for særlig tilrettelegging i skole og arbeidsliv.

For å møte behovene innen  denne pasientgruppen anbefaler Sosial- og helsedirektoratet at en i
prinsippet legger til grunn de strukturer og tiltak som allerede er etablert for en rekke grupper med
kroniske tilstander. Det som er felles for disse gruppene er at tiltakene krever tverrfaglig, helhetlig
tilnærming. Videre understrekes behovet for bedret kompetanse og informasjon til tjenesteytere i
helsetjenestene og øvrige sektorer i samfunnet.

Disse vurderingene samsvarer godt med NAVs strategi for oppfølging av brukere, hvor det legges vekt
på at tjenester og tiltak utformes på grunnlag av brukerens individuelle behov, og i mindre grad ut fra
målgruppetilhørighet.
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Arbeids og velferdsdirektoratet har utover dette ingen merknader til Sosial- og helsedirektoratets
tilrådning.

Med vennlig hilsen

Thorge» Hernes


