
”Det är inte  
anfallen som jag 

kommer ihåg”
I en krönika berättar Kalle Hägerström om sina upplevelser från Svenska 
Epilepsiförbundets läger för barn och ungdomar. Som lägerledare har han 
försökt förstå, respektera och uppmuntra deltagarna att våga drömma. En 

förkortad version av krönikan publicerades i Epilepsia nr 3 2021. 
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Viktigt engagemang

JMitt namn är Kalle Hägerström och jag bor i en 
liten by mellan Värnamo och Sävsjö. Jag arbetar 
med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk 

problematik och har, i elva år, varit lägerledare för 
de sommarläger som Svenska Epilepsiförbundet 
anordnat. Jag har också varit med på vinterlägren i 
Idre i fyra år. Jag har själv inte epilepsi och har inte 
heller någon anhörig som har det. Allt började med 
det där samtalet till Anna Eksell en regnig och kall 
novemberkväll för elva år sedan. Hon är lägerchef 
och har anordnat dessa läger så länge jag har varit 
med. Jag vill börja den här krönikan med ett eget 
barndomsminne.

”KILLEN FRAMFÖR MIG såg livrädd ut. Våra blickar möttes 
från varsin sida av pingisbordet. Det var distriktsturne-
ring i Värnamo sporthall. Det var kvartsfinal. Han hette 
Martin och vi var 13 år. Jag ledde ganska överlägset in i 
andra set. Han tittade på mig vädjande. På läktaren hör-
des Martins pappas skrik över hela hallen. Pappan var 

illröd i ansiktet och efter varje missad boll från Martin 
hördes: ”Men va gör du”!! ”Fan va nervös du verkar!!” ”Va 
håller du på med!!”. Killen ryckte till efter varje förlorad 
boll som en skrämd litet mus. Vad jag minns ryckte jag 
också till. Jag tyckte verkligen synd om honom. Ingen 
annan av föräldrarna på läktaren ingrep. De ville väl 
inte se eller höra. Det var ju inte deras barn det gällde. 
Sedan gjorde i alla fall jag något som skulle betyda mer 
för mig än vad jag trodde då… jag förlorade den där 
pingismatchen med flit. Från att pingisen hade varit 
något väldigt fint – en fast punkt som man kunde bygga 
drömmar, mål och mening kring – hade det förvandlats 
till ”den där jävla pingismatchen”. På 20 futtiga minuter 
hade allt nötandet i träningslokalen tappat sin mening. 
Vad jag kommer ihåg så kände jag inte den där oskyldiga 
nyfikenheten eller glädjen till det hela längre utan ville 
bara spela av matchen så fort som möjligt. Jag nämnde 
inget för mina föräldrar när jag kom hem den dagen. Jag 
lät det sjunka undan, kanske för att jag skämdes eller för 
att jag trodde att de ändå inte skulle förstå. De kanske 

också bara skulle se själva pingismatchen i sig och inte 
vad som hände där runt om. Att jag var svag för att jag 
inte framhävde mig själv eller inte rättvis för att jag inte 
spelade deras spel och efter deras regler. Vuxenlivet hade 
visat ett av sina fula ansikten för första gången i mitt liv. 
Skratten, skriken och ljudet av pingisbollar som studsade 
på köksbordet hemma i köket tystnade också efter ett tag 
och ersattes av mindre avancerade tonårsgrejer som att 
ligga inne på mitt rum och lyssna på deppig musik och 
spränga grannens postlåda varje nyår.”    u



Innehåll

för egna självständiga drömmar ger livsglädje och 
ett mål att se fram emot, oavsett om det kommer att 
uppnås eller ej. Det är vägen dit och vad man lär sig på 
vägen som är det viktigaste, inte målet i sig. 

JAG HAR I mitt arbete och även vid några enstaka fall 
under lägren stött på uppfattningen att jag uppmanar 
till orealistiska tankar och mål hos den berörda och att 
detta enbart i slutänden leder till besvikelse och dåligt 
självförtroende. Men är en självständig dröm inte bättre 
än ingen dröm alls? Hur orealistisk den än, för oss 
utomstående, må vara? Av erfarenhet vet jag faktiskt att 
besvikelsen inte blivit så stor i de fall då man inte kunde 
uppnå det som man till en början verkligen ville. Man 
har i stället hittat andra mål längs vägen genom att man 
vågat testa sina egna förmågor.

Det är ju när det kommer till kritan det här som är 
konsten att lära känna sig själv, genom att våga prova 
sina egna vingar oavsett förutsättningar. Många för-
äldrar och anhöriga kanske tror att de vet allt om sina 
barn, hur de tänker och vilka de egentligen är. Jag tror 
även att mina föräldrar en gång i tiden trodde att de 
visste, men de hade inte rätt alla gånger. Eller snarare: 
Det var deras tolkning av mig, mitt beteende och mina 
handlingar snarare än min egen bild av mig själv.

UTIFRÅN VAD DELTAGARNA själva har berättat för mig och 
andra ledare genom åren, verkar framtidsdrömmar 
inte vara särskilt tydliga och självklara i deras liv och 
tankar. Att ens börja tänka i de här banorna har varit 
jobbigt för många till en början. När de verkligen har 
öppnat upp sig har det varit vanligt att man börjar i fel 
ände. Man börjar oftast med begränsningar och upp-
levda tillkortakommanden i stället för att våga tänka 
på det man verkligen vill göra eller förverkliga i framti-
den. De här upplevda hindren har nästan uteslutande 
varit diagnosrelaterade. Jag och andra ledare har tagit 
upp det här ofta genom åren. Berättelserna om erfaren-
heter under uppväxten, från deltagare och ledare som 
lever med epilepsi, har varit ovärderliga för mig.

Allas liv ser olika ut med olika upplevelser, erfaren-
heter och svårigheter. Hur du tacklar dem kan också se 
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olika ut. En sak som dock är överensstämmande med 
alla de här berättelserna är omgivningens påverkan 
på självkänslan och identitetsskapandet. Jag hörde en 
deltagare en gång säga: ”Jag får aldrig vara själv, men jag 
är alltid själv med min epilepsi.” Det är ganska talande, 
tycker i alla fall jag. ”Ensamheten i att aldrig får vara 
ensam” är ett annat sätt att uttrycka det. Att man mer 
eller mindre hela tiden har känslan av att vara beroende 
av någon annan som står till hands ifall man skulle få 
ett anfall och att man aldrig riktigt kan vara ensam med 
sig själv.

I en del fall är det oundvikligt med den här sjukdo-
men, men det är ändå hämmande för den egna utveck-
lingen i det självständiga tänkandet. Känslan att man 
inte vågar eller inte får prova på saker i sin vardag, som 
man kanske är bra på eller skulle kunna bli bra på, leder 
inte sällan till dåligt självförtroende och svårigheter i 
att forma sin egen identitet. Om man inte har något an-
nat att fylla sin självbild med är det inte ovanligt att ens 
identitet blir stark ihopkopplad med själva sjukdomen. 
Alltså om man ska hårddra det: Jag ”är epilepsi” i stället 
för jag ”har epilepsi”. Lägg därtill alla sjukhusbesök där 
stort fokus ligger på själva sjukdomen. 

NU KANSKE NI ni undrar varför jag drar upp den här his-
torien i Epilepsia. Jag har faktiskt bara berättat den för 
en liten skara av utvalda, men jag bär den med mig för 
den har betytt mycket för mig och färgat de grundvär-
deringar jag har i dag. Mer faktiskt än vad jag själv har 
trott. Även i arbetet med de fantastiska ungdomar jag 
stött på under mina elva år som lägerledare. Så vad har 
det här med epilepsi att göra? Det har ärligt talat ing-
enting med epilepsi att göra. Den handlar om egna för-
hoppningar och rätten till att ha drömmar om sin egen 
framtid, oavsett vad andra säger och tycker. Oavsett om 
man har epilepsi eller ej.

På lägren som har anordnats av Svenska Epilepsiför-
bundet har vi jobbat med människan och inte bara med 
diagnosen. Att fokusera på det friska och inte det sjuka. 
Visst har vi ledare fått vår beskärda del av anfall mitt 
i natten och dramatiska ambulansfärder med knappt 
några timmars sömn i kroppen. Men om jag ska vara 
helt ärlig så har själva anfallen varit mer som en paren-
tes. Det har funnits så mycket annat som tagit större 
plats, gett mer glädje men också sorg och framför allt 
tagit mer kraft och energi i anspråk.

Det är alltså inte anfallen som jag först och främst 
kommer ihåg utan samtalen med de deltagare och 
ledare som jag fått chansen att lära känna under de här 
åren. Jag vill redan nu förtydliga för alla som eventuellt 
söker plats som nya ledare att det inte är ett ”epilepsi-
läger” utan ett ”läger för barn och ungdomar med epi-
lepsi”. Att vara ledare innebär inte bara att vara duktig 
på att ta hand om anfall, duka undan frukosten eller att 
organisera en lekdag utan så mycket mer. Har du inte 
hjärtat på rätt ställe och verkligen engagerar dig i de här 
ungdomarnas frågor och lyssnar på deras berättelser så 
är det här inget för dig.

ALLA VI MÄNNISKOR har innerst inne drömmar, upplevelser 
och mål som enbart är våra egna. Det har varit viktigt 
för mig som lägerledare att försöka förstå, respektera 
och uppmuntra deltagarna att våga tänka och drömma 
självständigt. Oavsett vad andra tänker och tycker. Man 

kan aldrig äga eller styra en annan människas känslor, 
tankar och erfarenheter oavsett vem man är och vilken 
relation man har till varandra. Detta kanske verkar 
självklart för många, men lever man som nära anhörig 
till en person som behöver mycket stöd tror jag att man 
behöver påminna sig själv om detta med jämna mellan-
rum. Man menar i sin livssituation i grund och botten 
säkert väl och handlar utifrån vad man tror är den be-
rörda personens önskan. Men gränsen mellan vad som 
är ens egna önskningar och den andras suddas lätt ut.

Det har därför varit väldigt viktigt för mig att vara 
ödmjuk i sådana situationer då deltagarna har vågat 
berätta om sina egna tankar och funderingar om hur 
de önskar att deras framtid ska se ut, även om det inte 
alltid stämmer överens med de anhörigas. Det har även 
varit viktigt att verkligen uppmuntra de här tankarna, 

”Det är inte konstigt 
att vissa av ung- 

domarna inte vågar 
drömma fritt om hur 
deras liv kommer att 

se ut.”

u

u

”Jag får aldrig
vara själv, men jag
är alltid själv med

min epilepsi.”

BLI LÄGER-
LEDARE

VILL DU VETA mer 
om hur det är 
att vara ledare 
på Epilepsiför-
bundets läger? 
Kontakta vår 
ungdomskonsu-
lent Anna Eksell, 
anna.eksell@
epilepsi.se.

MÅLBILD. Det är vägen dit och 
vad man lär sig på vägen som är 
det viktigaste, inte målet i sig.

FOKUS. På förbundets läger ser vi människan 
och inte bara diagnosen – fokus på det friska.



Jag har haft oändliga samtal med ledare om det här 
genom åren. Inte minst på nätterna mellan anfallen i 
ledartältet. Det är något som jag inte har kunnat släppa 
och har grubblat på liggandes i mitt badkar under de 
övriga veckorna på året. Man har ju tagit de här ungdo-
marna till sitt hjärta, och det här är mer än ett jobb. 

Efter att i elva år ha hört deras berättelser och sett 
många av dem växa upp hoppas jag att de någonstans 
innerst inne vet att de är så mycket bättre än vad de 
ibland tror. Även i deras svåraste stunder. För det vet 
jag och många andra ledare när vi sett att ungdomar-
na vågat blomma ut i slutet av lägerveckorna. Jag har 
upplevt så många sådana fall under mina år, och det 
finaste med det hela är att det till stor del är deras egen 
förtjänst. Det är deltagarna själva som har valt att göra 
den här resan och som tagit egna initiativ. Att se någon 
som hittar sig själv i ett sammanhang är nog bland det 
finaste som finns. I det här fallet i en omgivning med 
andra jämnåriga som lever i en liknande situation. 

TILL SIST VILL jag återknyta till mitt inledande barn-
domsminne. En pingismatch varar ungefär 20 minuter. 
Det kan ta mycket mindre än 20 minuter att släcka 
ett barns drömmar och förväntningar, om fel sorts 
vuxna blandar sig i. Det kan vara bra att ha i åtanke för 

DET ÄR INTE så konstigt att vissa av de här ungdomarna 
inte vågar drömma eller har slutat drömma fritt om sig 
själva och hur deras liv kommer se ut i framtiden. Hin-
dren och begränsningarna som visas upp blir fler än de 
faktiska möjligheterna som verkligen finns där ute för 
dem. Ibland räcker det tyvärr inte med att man har den 
bästa familjen i världen som kämpar på och stöttar.

I samtal med föräldrar har det varit väldigt vanligt att 
man tar upp en bristande kunskap och förståelse från 
olika samhälliga instanser, vilket leder till att man inte 
får det konkreta och ekonomiska stöd som man verkli-
gen behöver. Många familjer känner sig ensamma och 
övergivna i sin situation och sliter bokstavligen ihjäl sig.
Inte minst hos familjer med svårt sjuka barn leder käns-
lan av övergivenhet lätt till en ofrivillig social isolering 
som uppstår då en stor del av vardagen kretsar kring 
barnets egna behov. Syskon blir tvungna att anpassa sig 
och ibland leder orimliga krav till att de blir vuxna i för-
tid. Stress, frustration, sorg och sorgearbete spills över 
på alla familjemedlemmar och inte minst i slutänden på 
den som det verkligen berör.

Sjukdomen tar över där också, inte bara på individ-
nivå utan hela familjer får någon slags familjeidentitet 
som byggs upp runt den som är drabbad. Men vad 
avspeglar egentligen den? Sätts den som är berörd i 
fokus här? Eller någon annan familjemedlem för den 
delen? Speglar den verkligen den berördas självständiga 
drömmar och tankar om sig själv och sin framtid? 

EN FAMILJ BESTÅR av flera människor där det finns många 
olika viljor, tankar, känslor och drömmar. År av stress, 
sorgearbete, känslan av att inte räcka till kan göra vem 
som helst hemmablind. Det är lätt att den berördas, och 
andra familjemedlemmars, tankar om sig själva, om 
känsloliv och identitetsskapande tappas bort någon-
stans längs vägen.
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”De höll varandra i 
händerna medan 
anfallen pågick.”

framtida ledare och även för andra 
personer i de här ungdomarnas om-
givning och vardag. De behöver allt 
stöd och engagemang som de kan få 
i uppmuntran att tänka självstän-
digt, att drömma om framtiden och 
att forma sin egen identitet. 

De behöver verkligen inte någon 
som Martins pappa eller några i den 
grå massan av vuxna som inte vågar 
ingripa eller inte vill se. Inte sällan 
upplevs det som ett större svek när 
man utsätts för människor som är 
passiva, initiativlösa och som lite 
identitetslöst flyter runt och flyr 
från situationer som känns jobbiga. 
Jag vill verkligen inte ha ledare som 
flyr från sina egna, och framför allt 
inte från deltagarnas, sociala pro-
blematik. De sprider en osäkerhet 
och ovisshet som egentligen ingen 
människa ska behöva utsättas för. 

BARN OCH UNGA kan göra de mest 
osjälviska och modiga handlingar 
för att hjälpa varandra i situationer 
då de känner en verklig och stark 
samhörighet med någon annan. 
Inte minst i krissituationer. De är 
faktiskt väldigt duktiga på att lösa 
problem på egen hand. Bara man 
ger dem chansen, och det gäller 
oavsett deras förutsättningar. 

Jag har ett starkt minne från 
sommarlägret när två killar under 
discot av en ren tillfällighet fick 
anfall samtidigt. De båda låg där på 
rygg inför folk och höll varandra i 
händerna medan anfallen pågick. 
Det gjorde mig och de övriga led-
arna som var med väldigt berörda. 
Inte minst i att de skötte det så fint 
och kom igenom det tillsammans, 
utan att vi vuxna egentligen behöv-
de ingripa. 

Det här fick mig att tänka på vad 
som hände i Värnamo sporthall för 
25 år sedan. Två 13 åriga killar med 
en tyst förståelse och empati för 
varandra medan en hel sporthall 

med åskådare såg på oförstående. 
Det enda som skiljer den där lilla ta-
niga killen med lång lugg, som stod 
där vid kortändan av pingisbordet, 
och de här killarna på discot är ju 
egentligen bara en diagnos.

STORT TACK TILL alla ledare, deltaga-
reoch anhöriga för de här fantas-
tiska åren. I glädje och sorg har vi 
bundits samman. Nu ska jag upp på 
vinden och damma av mitt gamla 
pingisrack. För det finaste är ju att 
drömmar, hopp och glädje alltid 
kan väckas till liv igen. Det har ju ni 
alla påmint mig om genom åren. l

FAKTA

STORT ANTAL
Epilepsi kan 
uppstå när som 
helst i livet hos 
vem som helst. 
Det finns ca  
81 000 personer 
i Sverige som har 
epilepsi, varav ca 
12 000 barn och 
ungdomar.


