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Høringssvar  -  Et helhetlig tilbud til mennesker med epilepsi

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) viser til brev av 29.03.07 og takker for anledningen til å
komme med  høringsinnspill.

NFF synes det er et godt og viktig arbeid som er gjort, og støtter konklusjonene og
anbefalingene som er gitt i rapporten. Vi ser at det er viktig med informasjon om epilepsi for å
øke kunnskapsnivået i samfunnet generelt og i helsetjenesten spesielt. Vi er også enig i at det
er nødvendig å bygge på de tverrfaglige strukturer og tiltak som er etablert for en rekke
grupper med kroniske tilstander med sammensatte behov.

Rapporten viser til at mennesker med epilepsi har økt sykelighet av andre tilstander som for
eksempel psykososiale problemer, anfallsrelaterte skader som frakturer og
konsentrasjonsvansker. Dessuten er ulike typer utviklingshemming et vanlig
tilleggshandikapp. Dette betyr at fysioterapi er en viktig tjeneste både i
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten for mange mennesker med epilepsi. Det er
godt dokumentert at fysisk aktivitet og andre kroppslige tilnærminger har gunstig virkning på
en rekke psykososiale problemer.

Fysioterapeuter har kompetanse til å være en viktig del av det tverrfaglige -tilbudet til
mennesker med denne type sammensatte behov. Fysioterapeuter er ofte koordinatorer av
individuell plan, og fysioterapeuter med spesialistutdanning i manuell terapi har
primærkontaktansvar.

NFF mener med dette utgangspunktet at fysioterapeuters rolle burde komme tydeligere frem.
Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste i kommunehelsetjenesten. For å få til en god tjeneste er
det derfor viktig å presisere at det sammensatte sykdomsbildet til mange mennesker med
epilepsi, også har behov for fysioterapi. Dette mangler for eksempel helt på side 5 i Sosial- og
helsedirektoratets brev. Denne informasjonen er viktig både for å fa til et bedre samarbeid
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og for å sikre brukerne
fysioterapitjenester i kommunene. En helhetlig handlingsplan for mennesker med epilepsi bør
etter NFFs mening tydelig beskrive fysioterapitjenestens rolle for at etablerte strukturer og
tiltak skal fungere til beste for brukerne.
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