
VÄLKOMMEN PÅ 
DIGITALT
EPILEPSIKALAS 5 FEBRUARI

LÖRDAG 5 FEBRUARI
13.00  Välkommen på digitalt Epilepsikalas!
Svenska Epilepsiförbundet introducerar Epilepsikalaset och presenterar dagens digitala program.

14.00  Ditt barns rättigheter och skolans skyldigheter  
Laszlo Hegedüs, författare till boken ”Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv”. Han föreläser om hur man 
praktiskt kan gå tillväga för att tillvarata rättigheter i skolan för barn med särskilda behov. Ta chansen och 
vinn ett exemplar av boken – vi lottar ut fem stycken under föreläsningen!

15.00  Barn och ungdomars 1177 
Gunilla Lööf, skapare av Narkoswebben och Operation Smile i Sverige. Hon är ansvarig för en ny  
webbplats som ska förbereda barn inför det som sker före, under och efter kontakt med sjukvården. 
Även barn och ungdomar som lever med epilepsi kommer att ingå i denna webbplats. 

16.00  Att vara förälder till ett barn med epilepsi
Satu Nivala, förälder till dotter med epilepsi, berättar om familjens livspussel för att få vardagen att 
fungera.

17.00  Gruppsamtal för vuxna och lekar för barn
Det är viktigt att få träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter om hur det kan vara att leva med 
epilepsi. Hela familjen påverkas när en närstående får diagnosen epilepsi, och då kan medlemmarna i  
Epilepsiförbundet och våra lokalföreningar vara ett stöd. Tillsammans kan vi skapa verktyg för att hantera 
bl.a. vardagssituationen. Vi kommer att ha gruppsamtal med erfarenhetsutbyte för de vuxna och lekledare 
med Moraträsk för de små.

18.00  Kalaset avslutas
Vi sammanfattar dagen och avslutar med tårta & tävling.

DIGITALA EPILEPSIFÖRELÄSNINGAR, HAPPENINGS OCH TÄVLINGAR 
Vi välkomnar gamla, nya och blivande medlemmar – personer som lever med epilepsi och 
deras anhöriga men även personer som jobbar med epilepsi till vardags. 
 Epilepsikalaset blir ett härligt tillfälle att samlas digitalt och utbyta erfarenheter med 
andra i samma situation samt få nyttig information om epilepsi. Vi bjuder på digitala föreläs-
ningar, happenings, tävlingar, lekar för barnen m.m. Anmäl dig till kalaset senast den 1 februari på 
e-post: anmalan@epilepsi.se.

VARMT VÄLKOMNA PÅ VÅRT EPILEPSIKALAS!

SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET

E-post: info@epilepsi.se

Telefon: 070-629 41 06 
Webb: epilepsi.se

ARRANGÖR

• Tävlingar
• Överraskning 
• Första hjälpen visas
• Minimässa
• Lekar för barnen
• Med mera

DIGITALA HAPPENINGS


