
Lever du med epilepsi? 
Då finns Epilepsiförbundet för dig!

Svenska Epilepsiförbundet



Som medlem får du
• Råd och stöd av personer som också lever med epilepsi.
• Information om epilepsi i medlemstidningen Epilepsia, på hemsidan 
 epilepsi.se och i våra sociala medier.
• Inbjudan till förenings- och förbundsarrangemang.
• Möjlighet att vara medlem i en lokalförening och träffa andra som 
  också lever med epilepsi.
• Rabatt på hotellvistelser i Sverige och övriga Norden.
• Möjlighet att teckna försäkringar anpassade för våra medlemmar.
• Möjlighet till individuell rådgivning genom Funktionsrättsbyrån.

Som medlem ger du
• En röst åt dem som lever med epilepsi i Sveriges regioner.
• Ett tryck på sjukvården att ge god epilepsivård.

Lokala epilepsiföreningar
Det finns epilepsiföreningar över hela landet och vi har medlemmar i 
alla åldrar. På epilepsi.se finns kontaktuppgifter till epilepsiföreningen 
på just din ort. Föreningarna utgör en mötesplats för bland annat före-
läsningar, utflykter, studier, samtal, läger och gemenskap.

Svenska Epilepsiförbundet erbjuder en verksamhet där du får 
information om epilepsi, möjlighet att träffa andra i samma 
situation och tillgång till bra medlemsförmåner. Som medlem 
stöttar också arbetet för en bättre sjukvård samt forskning 
och utveckling för personer som lever med epilepsi.

Epilepsiförbundets arbete
Epilepsiförbundet vill att alla som lever med epilepsi ska ha ett bra liv.

• God skolgång med relevanta stödresurser i skolan.
• Meningsfull fritid och utvecklande arbete utan diskriminering.
• Vi arbetar för en bra och jämlik sjukvård med regelbunden kontakt,  
 förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering.
• Vi erbjuder stöd, hjälp och information till alla familjemedlemmar  
 eftersom hela familjen påverkas när någon får diagnosen epilepsi.
• Vi arbetar för ökad kunskap om epilepsi hos både allmänheten och 
 myndigheter för att motverka fördomar. 
• Vi arbetar för att epilepsivården ska ha goda resurser och kunna ge  
 god omvårdnad.
• Vi stödjer forskningen om epilepsi genom Stiftelsen Epilepsifonden.

Välkommen som medlem i 
Svenska Epilepsiförbundet!

Lever du eller en anhörig till dig 
med epilepsi?

Bli medlem i Epilepsiförbundet på 
epilepsi.se/medlemskap



Välkommen att bli medlem på epilepsi.se/medlemskap

SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET

Box 1386, 172 27 Sundbyberg

070-629 41 06 

info@epilepsi.se

epilepsi.se
 
Svenska Epilepsiförbundet 

@svenskaepilepsiförbundet

www

81 000 personer i Sverige  
lever med epilepsi – bli medlem!


