
år Kenneth Reiss (40) selvsikkert 
tar deg i hånda med et veldig 

stramt grep, samtidig som hans fysiske 
tilstedeværelse ser mest ut som noe 
fra ”Mens fitness magazine”, er det 
lett å tenke at her har man en kar som 
ikke kan vite noe som helst om hva 
mennesker med epilepsi har å slite 
med
Feil� Kenneth Reiss vet veldig godt 
hvordan det er å leve med epilepsi�

- Jeg hadde mitt første EEG 
undersøkelse allerede på min første 
levedag, det tror jeg ikke det er så 
mange som kan skryte av, forteller 
Kenneth muntert�

Selvsagt husker han ikke noe av det, 
like lite som at han husker at han 
ble satt på epilepsimedisiner da han 
var kun 3 måneder gammel� Det han 
derimot husker godt er et helt liv som 
stort sett dreide seg om motgang og 
en veldig vanskelig håndterbar epilepsi�

- Jeg hadde mitt første status-
epilepticus da jeg var 18 måneder� 
Siden den gang har jeg nesten mistet 
livet til epilepsien to ganger, det 
holder for meg, forteller Kenneth�

Kenneths historie har veldig mange 
av de elementene man kjenner fra før� 
Lange opphold på SSE, tunge stunder, 
fortvilelse og vansker med å håndtere 
arbeidsliv og til slutt operasjon�

- Jeg ble operert i 2002� Før det hadde 
jeg opp i mot 100 anfall i måneden� 
Etter operasjonen ble det bedre, men 
jeg ble ikke anfallsfri� De anfallene jeg 
har i dag er fokale anfall uten nedsatt 
bevissthet� De varer veldig kort tid 
og det skal godt gjøres å oppdage de 
om man ikke er klar over det, forteller 
Kenneth�

Kenneth er utdannet førskolelærer 
og jobbet en stund som pedagogisk 
leder i en barnehage, men måtte gi 
seg da stresset ikke var forenlig med 
epilepsien� Han bestemte seg for å 
utdanne seg til PT ( personlig trener 
) og det var i den forbindelse han så 
at han hadde muligheten til å bidra 
til oppmerksomhet rundt epilepsi og 
verdien av å være aktiv�

Kenneth startet kampanjen «Aktiv for 
epilepsi» i juni 2015� Det skulle ikke gå 
lang tid før det eksploderte, som han 
sier det selv�

N

>>>

Kenneth Reiss synes at det får være nok med en 
epilepsidiagnose. Man trenger jo ikke å invitere diabetes 
og resten av livsstilssykdommene inn på besøk i tillegg. 
Derfor startet han kampanjen «Aktiv for epilepsi» som 
skal synliggjøre viktigheten av å være fysisk aktiv når 
man har epilepsi. 

SPAN DEXKRIGEREN
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  Det viktigste er å ikke 
la epilepsien være sjefen. 
Det er du som er sjefen!

- Jeg kjørte i gang dette prosjektet 
fordi jeg tror at kunnskap skaper 
trygghet og at oppmerksomhet skaper 
forståelse� Det er slik at man kan se 
helt frisk ut selv om man har epilepsi, 
jeg vil synliggjøre det at man kan ha 
en sykdom selv om det ikke synes, 
forteller han�

Men viktigst for Kenneth er å spre 
kunnskap i egen leir�
- Mennesker med epilepsi må få 
øynene opp for verdien av fysisk 
aktivitet� Erfaringer som SSE har gjort 
viser at mange pasienter har så dårlig 
kondisjon at det alene gjør at de ikke 
kan være i arbeid� Tro meg; er man 
i så dårlig form, ja da er det mange 
livsstilssykdommer som kan banke på 
døra! Jeg sa til noen andre pasienter da 
jeg var innlagt på SSE at vi alle hadde 1 
diagnose, vi trengte ikke flere!

Nå er det heller ikke slik at Kenneth 
er født med strålende fysikk og 
ikke aner hva som ligger i begrepet 
”dørstokkmila”� Selv var han kraftig 
overvektig og i svært dårlig form inntil 
han bestemte seg for å gjøre noe med 
det�

- Selv gjør jeg det enkelt� Jeg trenger 
ikke gå på et helsestudio for å trene� 
Alt er bedre enn ingenting� Hvis man 
ikke kan jogge kan man gå en tur� Alt 

hjelper, og alt er bedre enn å stagnere i 
sofaen, forklarer Kenneth entusiastisk�

Samtidig er Kenneth klar på at man 
ikke må sette helt urealistiske mål som 
bare vil gi skuffelse, men man må våge 
litt� Målene kan godt være litt hårete, 
men ikke helt virkelighetsfjerne�

- Det viktigste er å ikke la epilepsien 
være sjefen� Det er du som er sjefen! 
Du må selvsagt ta hensyn til den, men 
la den aldri styre alt du er! Man må 
huske at det aldri kommer noe positivt 
ut av negativt fokus!

Bloggen aktiv for epilepsi hadde første 
post 7�juli 2015� Det må sies å ha vært 
starten på kampanjen som Kenneth 
nå brenner så sterkt for� Siden den 
gang har det blitt deltagelse under 
”aktiv for epilepsi” slagordet i mange 
konkurranser og events, slik som 
”Kollen opp” og knallharde løp på hele 
5 mil�  Firmaet Trimtex har kommet om 
bord med sponsing av treningsklær 
med eget design� Alle med ”aktiv for 
epilepsi” logoen, og ”Kunnskap skaper 
trygghet”�

I tillegg til å fronte epilepsisaken i 
konkurranser, prøver Kenneth å spre 
kunnskap og motivasjon via sosiale 
medier, slik som egen blogg, Facebook 
og Instagram�
- Det føles fantastisk å kunne hjelpe� 
Jeg har veldig lyst til å hjelpe andre 
mennesker med å komme i bedre 
form� Jeg leter hele tiden etter de 
beste metodene for å kunne få dette 
til� Nå tenker jeg på muligheten for 
å arrangere boot-camps eller andre 
treningshappenings, forteller han og 
legger til at han håper å videreutvikle 
sitt prosjekt nok til at han skal drive 
med det på fulltid på sikt�

- Hvis jeg hadde kunnet drive med 
dette på heltid er jeg overbevist 
om at jeg ville kunne hjelpe mange 
mennesker!

Generalsekretær i Epilepsiforbundet 
er klar på at Kenneth allerede 
hjelper mange mennesker: - Som 
organisasjon har vi begrenset med 
ressurser og kan derfor ikke få spredd 
all den gode informasjonen som vi 
egentlig vil� Noen ganger går det 
på tid, andre ganger på ressurser� 
I tillegg er vi avhengig av personer 
med selvopplevde erfaringer for å 
nå ut med budskapene� Kenneth er 
et godt eksempel på hvor viktig de 
mange ildsjelene i det frivillige Norge 
er� Han er ekspert på sitt område og 
er nærmest et sannhetsvitne for at 
man faktisk kan komme i form med en 
vanskelig epilepsi� Kenneths budskap 
om viktigheten av fysisk aktivitet er 
almen, men kanskje spesielt viktig for 
mange av våre medlemmer, forteller 
Peersen som tror Kenneths reise bare 
så vidt har begynt� – Jeg kan trygt si at 
Epilepsiforbundet stolt stiller seg bak 
Kenneths engasjement, og ser frem til 
å følge utviklingen videre!

Vil du ha motivasjon og treningstips av 
Kenneth? Sjekk hans blogg på: 
aktivforepilepsi�wordpress�com

«Aktiv for Epilepsi» har også lansert 
egen kolleksjon med treningsklær 
som du finner link til på bloggen� 
Dermed kan du også vise din støtte til 
kampanjen�

16    epilepsinytt  #4 - 2015

Foto: Lars Erik Bakken


	Epilepsinytt_0415_WEB_rikgit
	Epilepsinytt_0415_WEB

