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Vänner!
Niir det tidigare under hösten redovisades en

positiv trend i FHM's kurvor och siffror över an-

talet covid-l9-smittade i landet, närde vi väl alla
så smått en förhoppning om att det äntligen skulle
ske en ljusning för möjlighetema till att kunna ha

fusiska möten igen - om än med ett fortsatt iakt-
tagande av en säker miljö!

Den förhoppningen har dock grusats genom
att smittspridningen åter tagitfart i landet och vi
åläggs nu iinnu hårdare restriktioner! Effekterna
av hur detta kommer att påverka oss alla i sam-

hället iir omöjligt att idag kunna överblicka, men

att - som vanligt frestas jag att säga det är de

särskilt utsatta medborgama med funktionsvaria-
tion och flertalet pensioniirer som kommer att fi
betala det högsta priset iir en väl känd erfarenhet!

Hit hör också alla vära egna medlemmar, som

vaq'e dag kämpar för att kunna skapa en så nor-
mal tillvaro som möjligt med boende och arbete
med mera. Just arbetslivet och som det på olika
sätt kan te sig för våra medlemmar är temat för
detta nummer av Epilepsia och som till viss del iir
baserad på den nya boken "Epilepsi i arbetslivet",
som neurologen Johan Zelano pä Sahlgrenska
Sjukhuset i Göteborg skrivit.

Trots alla svårigheter som ftjrbundet och före-
ningama haft med att ordna medlemsaktiviteter
det här märkliga året, har det ändå genomf<irts

mycket: vinterläger {iir våra ungdomar, träffar
ftir ungdomar och deras föräldrar, vuxenläger för
medlemmar och anhöriga. Förbundet har också
startat en ny form av digltala möten för vara 1o-

kalföreningar ute i landet - Föreningsforum. Vi
har även fräschat upp Epilepsia, synliggiort för-
bundet i digitala media, moderniserat hemsidan
och lanserat webbinarium med olika teman.

Listan vad vi trots allt kunnat genomföra kan
göras lång och då ska vi inte glömma allt det
"bakomjobb" som dagligen görs både i förbundet
och ute i ft)reningama fiir att hålla igång verk-
samheten så gott det går!

Ni har i tidigare nummer av Epilepsia kun-
nat läsa repoftage från en del av aktivitetema
och i detta bidrarjag sjäIv med ett reportage från
r,uxenlägret på Valjeviken i Sölvesborg.

Jag noterar med tillfredställelse att våLra med-

lemsvärvningskampanj er riktade ti11 tidigare med-
lemmar, anhöriga och inte minst nyekryteringar
visat på goda resultat och vi ökar så sakteliga i
medlemsantal. Ett stort tack till aIla er som med
idogt arbete gör det möjligt att vi kan bli fler med-
lemmar i förbundet och ftireningama! Ni iir mina
hjältar!

Jag önskar till sist alla en trivsam stund och
god läsning av Epilepsia och eftersom detta är
det sista numret för året passar jag också på att

önska alla ett gott slut på detta märkliga år med
uppmaningen hålla ut och hålla er friska, så ser vi
tillsammans fram emot ett mycket bättre2021l

God Jul till er alla!

Berndt Ohlin
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Arbetslivet - ett di lem ma
för många med epilepsi
Den sorn insjuknar i epitepsi riskerar att stöta på svårigheter i arbetslivet. För att kunna börja
jobba igen Lehöver man karttägga om det finns hinder och risker på arbetsplatsen och an-
passa aibetet utifrån dem. Sjukvården kan bidra med multiprofessionella team som bedömer
patientens arbetsförmåga och hjälper ti1[ med återgången i arbete.
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Många som fär epilepsi oroar sig ör-cr sin för-
sörjning och sitt arbcte. Därt-ör är det viktigt
att frågor kring arbetssinlation och arbetsmiljö

tas upp redan r.id cle frirsta rårdkontakterna

och att det planeras för åtgärder som gör att

patienten snabbt kan gå tillbaka till sinjobb.
Ofta kan det behövas en period av sjuk-

skrivning initialt. N{en det är r iktigt att redan

tidigt ha en plan 1ör återgång i arbetet. Det
finns en tydlig koppling mellan livskvalitet och

arbete. säger Johan Zelano, spccialistläkare i

neurologi vid Sahlgrenska universitetssjuk-

huset, som skrivit boken "Epilepsi i arbetslivet".

De flesta blir anfallsfria av medicineringen
och kan fortsätta arbeta utan några större pro-

b1em. Andra kan ha återkommande anfall, svåra

biverkningar av medicineringen eller andra

sjukdomar i bakgrunden som påverkar deras

arbetsft)rmåga. En de1 yrkesgrupper, som till
exempel busschauffiirer och lokförare, fär inte

fortsätta arbeta på grund av risken fiir anfall.

- Samhället har ställt upp de hiir reglema
och det är svåLrt att säga att det är fel, tycker
jag. I vissa yrken är det inte lämpligt att ha

epilepsi. Däremot kan systemet bli bättre på

att stödja den som hamnar i den situationen.

Fundera över risker
Inledningsvis behöver den som har fått epi-

lepsi fundera över vilka risker som flnns på

arbetsplatsen. Det handlar bland annat om hur
ofta man får anfall, vilka arbetsuppgifter man
har och hur länge man har anfallen.

- Det handlar mycket om sunt förnuft.
Undvik oacceptabla risker som att arbeta pä

höga höjder, vid vatten eller med farliga ma-

skiner. Allt beror på anfallens typ och hur ofta
de kommer. Det krävs en individuell bedöm-

ning, säger Johan Zelano.

För en del personer som är kåinsliga för
sömnstömingar kan det vara olämpligt att
jobba natt eller andra udda tider. Även ensam-

arbete kan behöva undvikas om man har hög

risk ftir anfall. Medicineringen kan dessutom
ge biverkningar i form av kognitiva funk-
tionsnedsättningar som kan påverka arbetet.

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att

anpassa arbetet utifrån de bedömningar som
gjorts om arbetsftirmåga och risker i arbetet.

Det kan handla om att förstiirka säkerheten

kring vissa arbetsmoment eller göra det lät-
tare att ta rast vid anfall eller andra symptom.

Åven den psykosociala arbetsmiljön kan
vara ett problem för personer med epilepsi.

Många vittnar om att stress förviirrar siukdo-
men. Därför kan arbetsgivaren behöva se över
arbetsbelastningen och underlätta ftir den an-

ställde att själv st5,ra över sitt arbete.

Omgivningens attityder
Ett annat problem är omgivningens attityder
till sjukdomen. De som har berättat om sin

epilepsi på jobbet kan uppleva att kollegor
undviker dem och att de blir socialt isolerade.

Det kan också hända att man fär mindre kvali-
flcerade arbetsuppgifter hots att man inte har

några anfall eller andra besvär av sjukdomen.

- Det är en vanlig upplevelse att om man

Johan Zelano som skrivit boken "Epilepsi
i arbetslivet".

har fått epilepsi som blivit uppenbar på arbe-

tet, kanske genom att man fätt något anfall eller
att man själv berättat, så blir man behandlad

amorlunda efteråt, säger Johan Zelano.

Därf<ir väljer mänga att inte berätta om sin

sjukdom på jobbet. Men det kan i sin tur leda

till en ständig oro för att drabbas av anfall.
Man undviker kanske krävande arbetsuppgif-
ter el1er sociala sifuationer där man förväntas

dricka alkohol.

- De flesta av oss berättar ju inte om våLra

sjukdomar på arbetsplatsen. Det är egentligen
ganska naturligt att inte berätla. Men då har

man det här problemet med oron ftir anfall på
jobbet.

För att arbetsgivaren ska kunna förebygga
risker och anpassa arbetet behöver man iindå
berätta om sin epilepsi, vilket inte måste

innebära att ens kollegor får reda på det.

Samhällets attityd till hjämans sjukdomar
har blivit väsentligt bättre de senaste decen-
nierna och oftast finns det en förståelse hos

arbetsgivaren.

Felaktiga föreställningar
Samtidigt ftirekommer det fortfarande felak-
tiga föreställningar om epilepsi och därlor
behöver mar, ptata mer om dolda sjukdomar
på jobbet, anser Johan Zelano. Ett sätt är att
anordna en allmåin utbildning för de anställda.

- Det är en vanlig sjukdom. Man kan tänka
sig att någon person någon gåLng kommer att
få ett epileptiskt anfall på arbetsplatsen. Då är
det iir det bra att folk kåimer till vad det är och
vad de ska göra om någon får ett anfall.

Multiprofessionella team kan hjälpa
Sjukvården har en viktig ro11 i att hjälpa de

som drabbas av epilepsi att snabbt komma
tillbaka till arbetslivet. Framför allt åir det en

ft)rdel om det finns multiprofessionella team

med läkare, sjuksköterskor, neuropsykolog,
arbetsterapeut och kurator.

- Att man har tillgang till den här kom-
petensen kan ofta vara väldigt bra. Det flnns
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med i de nationella riktlinjema att sjukvården

ska bli bättre på att erbjuda det här multipro-

fessionella omhändertagandet för personer

med epilepsi.

Utifrån hur sjukdomsbilden ser ut kan tea-

met kartlägga vilka individuella behov en

patient har och hur arbetssituationen påver-

kas. En neuropsykolog kan till exempel se

om det flnns några kognitiva problem medan

arbetsterapeuten kan bedöma om det flnns

behov av hjälpmedel eller andra stödåtgärder.

De olika bedömningarna kan sedan ligga till
grund ftir rehabiliteringsprocessen och åter-

gången i arbete.

- Man kan få en mer komPlett bild av

vilket stöd som en person med epilepsi kan

behöva. Väldigt många behöver ganska lite

stöd. Det kan räcka alt rrlan själv bollar med

kuratorn om till exempel i vilken takt man ska

ätergä i arbete, säger J ohat Zelano.

Han tycker att sjukvarden kan bättre

på att hjä1pa de som stöter pä sr'årigheter

i arbetslivet, och inte bara inrikta sig på den

medicinska behandlingen. Slentrianmässiga

sjukskrivningar på heltid är kanske inte heller

nödvändigt.

§jukvårelen behöver 5arnverka
Sjukr,ården behöver dessutom förbättra sarn-

verkan med Försäkringskassan. Arbetsför-

medlingen och andra aktörer. Det gä1ler inte

minst t-ör de som riskerar att hamna helt utan-

för arbetsmarknaden

- Har man en anstä1lning går det otta bra.

Problemet är de som inte har det. Där är jag

lite orolig ör,er samhällsutvecklingen. Många

yngre patienter har tillfälliga jobb och då ar

inte \,årt system riktigt gjort för att man ska få

en kronisk sjukdom. De kan hamna i ganska

svåra lägen, säger Johan Zelano. o

Text: Krisler Zeidler
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W§BBINARIUM:

Epilepsi kan innebära svårigheter ig;betsli
Fiera personer med epilepsi kan arbeitä h

men för
tilr följd

andra innebär sjukdomennedsatt
av anfall, läkemedelsbiverkan eller

. Medför epilepsi alltid ett hinder i arbetslivet? l

o Vilken statistik finns om epilepsi i arbetslivet?
o Vilka problem rapporterar personer med epilepsi från arbetslivet?
. Vilka lagar, regler och stöij finns det för någon med epilepsi?

DISKUS§ION§TNÅGOR:
o Vilket stöd kan sjukvården erbjuda?
. Vilka åtgärder och anpassningar behöver göras i arbetslivet?

Lär mer och anmäl dig på www'epilepsi.se/webbinarium
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Sjukhuskuratorn
kan ge stöd vid
probtem på jobbet
Tilt hälso- och sjukhuskuratorn kan man vända sig bland annat
om man har frågor kring sin arbetssituation och behöver råd
och stöd för att lösa svårigheter på jobbet. Ett problem kan
vara att arbetsgivaren enbart fokuserar på risker i arbetet i
stätlet för att se till vad den anställde kan göra.

Linda Gustaf'sson arbetar som hälso- och sjuk-
r.årdskurator på neuromottagningen på Sahl-
grenska universitetssjukhuset. En av hennes

uppgifter är att vid behov informera perso-

ner med epilepsi om vilka rättigheter de har
i arbetslivet och stödja dem i kontakten med

arbetsgivare och myndi gheter.

- Ibland upplever patientema att det finns
en okunskap om epilepsi hos arbetsgivaren

och de kan känna att det kan leda till stigmati-
seri ng och särbehandl i n g. Vissa patienter upp-
lever att arbetsgivaren har en -uenerell bild av
vad epilepsi innebär snarare än att ta reda på

hur epilepsin ter sig förjust den personen.

Rättigheter och skyldigheter
De patienter hon möter kan ha 1iåsor krins
vilka rätti-sheter de har sorr anställd sarrt
vilka skyldigheter arbetsgivaren har. En del

är oroliga för att bli uppsagda eller t-ör att iå
mindre kr alificcrade arbetsupptilter.

Ii dr C...rrt'..,'rr l.cr'.irrrr orrr en prrienl
)onr rrLretrt ilera ar sot-n barnskiitare. Kolle-

,sorna \ ar tn sga r-ned r ad de skulle göra vid
ett er entuellt antäll. men när det kom cn ny
chel stäl1des allt på ända. Det ifrågasattes om
barnskötaren skulle fbrtsätta arbeta med bar-
nen och personen fick i stället andra uppgifter,
som att torka bord och förbereda må1tider.

Det är så klart viktigt att arbetsgivaren

ser över och lörebygger eventuella risker i
arbetsmiijön, men man behör,er också se till
vad patienten kan göra och försöka anpassa

arbetsuppgiftema så att man kan fortsätta göra

det som man har gjort tidigare, om det går.

Men situationen kan också vara den om-
vända att personen med epilepsi får arbets-

uppgifter som är for avancerade, till exempel
om man ffitt biverkningar av medicineringen
såsom kognitiva nedsättningar eller trötthet.
Åven samsjuklighet kan bidra til1 att man inte
klarar av alla arbetsuppgifter.

lnsatser och arbetsförmåga
För arbetsgivaren kan det vara svårt att av-
göra vilka insatser som behöver göras flor den
anställde. Det kan också flnnas frågor kring
om den anställdes epilepsi utgör en fara för de

andra medarbetama.

- Vi kan hjälpa till med att informera om
hur epilepsin påverkar patientens arbetsfiir-
måga och ft)rmedla det till arbetsgivaren, ex-
empelvis genom att bistå med ett infyg, säger

Linda Gustafsson.

Hon ingar i epilepsiteamet på Sahlgrenska
universitetssjukhuset som med olika kompe-
tenser tillsammans ftirsöker hjälpa patientema.

- Vi har också rehabkoordinatorer som vi
kan koppla in och som vid behov kan vara
med vid möten med arbetsgivaren och före-
tagshälsovarden och stötta patienten.

Linda Gustafsson möter också patienter
som är arbetssökande. Då kan patienten be-
giira och ffi intyg att lämna till sin handläg-
gare på arbetsft)rmedlingen ftir att till exem-
pel styrka vilka arbeten patienten bör undvika
på gund av sin epilepsi.

Nya arbetsuppgifter och omplacering
För yrkesförare och vissa andra yrkesgrupper
kan ett anfall innebära att de inte kan fortsätta
inom sitt J,rke. De kan behöva extra stöd från
vården med information om arbetsgivarens

ansvar och möjligheten att fä andra arbets-

Hölso- och sjukvårdskurator Linda Gustafsson
stöttar personer med epilepsi.

uppgifter. Men ibland kan det vara svårt för
arbetsgivaren att erduda andra arbetsupp-
gifteq särskilt om man jobbar på ett mindre
företag, och då kan det bli tal om uppsägning.

- Åven om man blir omplacerad kan det
vara en jobbig omställning. Man får plötsligt
inte göra det som man är van vid. I stället ffir
man göra andra saker som gör att man känner
att man kanske inte utvecklas på arbetsplat-
sen eller blir räknad med som tidigare, säger
Linda Gustafsson. o

Text: Krister Zeidler

(,
t
U
oz
f

ö
a0z
ö
Fo

Epilepsia 4/2020

81 000 svenskar
har en epilepsidiagnos

- är du en av dem?
Ring oss pä 070-629 41 06

för information,
råd och stöd!!



,,Nu ör jag hemma igen. Hiir dr jag inte en sjukdom utan skogsmaskinsförare", söger Anna lJtter som äntligen kan arbeta i skogen igen'

Tittbaka på drömjobbet
Ett epitepsianfall satte stopp för Anna Utters anställning som skogsmaskinsförare och vägen

tiiiU.k" btev tång. Med hjä[p av en arbetsgivare har Anna nu [yckats komma tillbaka.
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Skogsmaskinens kedjeprydda hjul matar sig

fram på kal§ggets uppkörda lerväg. Anna

Utter kör skotaren och är den i arbetslaget

som alltid arbetar dagtid. Hon är glad över att

åintligen vara tillbaka på sitt drömjobb trots en

allvarlig epilepsi.

- I skogsmaskinen blirjag stark' Jag är ett

med maskinen. Det är sådan lycka att sitta här

och se naturen och a1la olika skogaq tycker

Ama.
För tre ar sedan flck Anna ett stort anfall'

Runt lunchtid, ett par timmar innan skiftbyte,

känner hon att det "smäller till" i handen och

hon ringer genast sin far som s§ndar sig till
henne. I över tolv ar hade Anna då kört skogs-

maskin, varav sju år för sin fars räkning.

Epilepsia 4/2020

- Smällarna i handen gick över till armen

och jag minns att jag stängde av maskinen,

men vet inte hur jag tog mig ur den. Jag hade

i alla fa1l böriat gå mot bilen niir anfallet kom,

berättar Anna.

Efter bara någon minut var Annas pappa

hos henne.

- Då 1åg jag pä ryge med tungan i halsen

och hade börjat få fel ftirg i ansiktet.

Annas far la henne i framstupa sidoläge,

ringde 112 och höll om henne medan han

väntade på ambulansen' Att Anna hade epi-

lepsi visste han inte då eftersom hon ännu inte

fätt diagnosen trots mänga kramper.

Först undrade en ambulansförare om Anna,

som är allergisk mot getingaq blivit stucken.

- Men en annan ambulansftirare sa att om

inte detta var epilepsi så flnns inte epilepsi,

konstaterar Anna.

Först vid halv ätta på kvallen började hon

återfä medvetandet.

- Närjag vaknade varjag nerkissad, blo-

dig i mumen och infarterna hade åkt ur mina

armar. De berättade att jaghade skakat hela

tiden niir jag kom in till sjukhuset och min

sambo sa att de hade varit tl'ungna att vara

sex personer lor att hålla mig stilla. Jag var

i jättedåligt skick och forstod inte varför jag

var dåir.

Efter det stora anfallet kunde inte Ama

fortsätta att iobba ensam i skogen med det

riskffllda skogsarbetet.
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- Hela min identitet försvann när jag inte
fick arbeta rned att köra skogsmaskin. Jag

kände mig halv. Att arbeta i skogen är inte

bara ettjobb utan en hel livsstil, f-örklarar hon.

Många triggers
Annas anfall debuterade i tidiga tonåren.

Mänga olika triggers sorr f'eber. nragsjuka.

1ör mycket socker och stless. tör lite sönrn.

salt och rätska samt rarma somn.iardagar.

men är'en kr-la tlarnkallade anta11en.

.\llt gtofde att jag fick l'lamper. Jag sök-

te. nien hck ineen h-1älp. Fiir rarje anfalljag
hade tilltog stl rkan i arrtällen l-örklarar Anrra.

Första antallet hade Ama sommaren 199;1

och först 2017 flck hon diagnosen epilepsi.

Vid ett anfall förlorade Anna muskelnerver
i vänster arm och blev sned i ansiktet. Hon
hade svärt att gå när vänstersidan inte hängde

n-red och hon drabbades är"en av afasi.

- Det gick många månader innan jag kunde

prata ordentligt. Det hakade upp sig och jag

bara stammade. Trots att jag byggt upp rnin

arm med styrketräning är nervbanoma fortfa-
rande döda där. Detta hände även min morlär.
men jag vet inte om det är ärtt1igt. På hans

sida är det llera som haft samma problern.

Multisjuk
Annas sjukhusjorimal är r ä1f1,1ld då hon diag-
nostiserats med flertalet alharlrsa sjukdomar
och anses vara rnultis.juk. Hon har Ehlers-

Danlos syndrom, vilken orsakar bindvävsför-
ändringar som påverkar leder, hud, blodkärl
och inre organ. 2010 opererades cancerhmö-
rer som orsakats av radioaktiv strålning.

- Som biverkning av cancerbehandlingen

dog bisköldkörtlarna vilket orsakade en ske-

lettsjukdom och mitt uppe i allt har jag epi-
lepsi, säger Anna och skrattar till.

Eftersom hon ffir anfall av morfl och av

a1l smärtlindrande medicin iir en blockad enda

chansen alt br5rta hennes småirta. Vid en rid-
olycka blev Anna medvetslös och sjukvårds-

personal gav henne morfin, vilket hon inte tål.

EIter denna händelse tatuerade jag in
ordet "epilepsi" på båda handledema.

Jobb på Polisen
Efter det stora anfallet sökte Annajobb som

samtalsoperatör på Polisens 1 14 14-nummer.

Hon klarade inträdesprovet och gick Polisens

interna utbildning.

- Sedan börjadejag ävenjobba med utred-
ningar. Jag är väldigt målmedveten och hade

bara ett enda mål. Det var att komma tillbaka
till skogen.

På Polisen hade Anna många kollegor och

hon ville gärna informera dem om sin sjuk-
dom. De tyckte att Anna skulle skriva ihop
en text om epilepsi för att informera alla ut-
ställda, men det ville inte hennes chef.

- Han tyckte att det var onödigt och aft det

skulle kunna skrämma dem. Han ville att jag

bara skulle ftjrklara lor de niirmaste på arbets-
platsen. Jag kiinde att de tyckte att jag var
skrämmande och att det kunde bli jobbigt för
de andra på företaget. Jag fick vara diir, men
jag flck inte vara mig själv. Jag f,ck inte vara
sjuk. Då blev jag väldigt ledsen och besviken
och ville inte vara kvar.

Hjärntrött
Anna klarade sig dock från några stora anfall
under tiden på Polisen, men kiinde sig trött
dygnet runt.

- Jag blev extremt trjämtrött. Det var folk
runtomkring mig hela tiden, vilket var enormt
påfrestande. Eftersom jag inte gillar att vara
tillsammans med folk flck jag kliva in i en

"roll" varje dag och kunde inte vara mig själv.

Jag ville bara vara ifred. Det sa stopp. När jag
sedan kom hem ville jag inte träffa någon.

Anna slapp stora anfall, men drabbades av

frånvaroattacker. Hennes kollega informerade

henne om att hon suttit och stirrat och inte
hängt med i det de pratat om.

- Det är som att gå in i ett stort varuhus med

ljud, intryck och kaos överallt. Till slut fär hj:ir-
nan nog. Det ?ir så många intryck. Så var det
på Polisen va{e dag, anser Ama som till slut
insåg att hon inte klarade av att arbeta kvar.

Kombinationsmedicinering
Efter det stora anfallet hade Anna fätt träffa
en neurolog som äntligen satte diagnosen

epilepsi. Hon kombinerar nu två läkemedel,

Levetiracetam och Vimpat, frir att slippa alla
typer av anfall.

- Jag är så tacksam frir medicinema, men
mådde så dåligt av den ftirsta medicinen jag
tog och kunde inte ens prata, minns Ama.

Varje vecka höjde läkaren dosen succes-

sivt.
Vid varje höjning kände jag mig påver-

kad. Första gangenjag tog medicinen tyckte
jag det var otäckt och jag tänkte att jag inte
skulle våga fortsätta med den. Desto högre

dosen blev, desto bättre börjadejag dock må,

men jag fick fler frånvaroanfall. Då satte han

in en ti1l medicin. När doseringen av dessa

två mediciner blev högre vart det perfekt. Jag

hade aldrig, i hela mitt liv, mått så bra tidi-
gare. Det åh helt fantastiskt. Jag har tackat
honom hur många gånger som helst för att

han hittade den här kombinationen och kunde
hjälpa mig. Sedan puberteten hade jag ju und-
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Anna har ordet "Epilepsi" intatuerot på båda sina handleder.
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))Anna kommer få medicinera livet ut

- Min läkare har sag! att jag aldrig kommer bli
medicinfri. Om jag glömmer att ta en tablett

talar min kropp om det for mig, ftirsiil«ar hon.

Anna tränar s§rketräning ftir att öka mus-

kulatwen och ftirbättra koordinationen på

hennes vänstersida och stabilisera gentemot

Ehlers-Danlos s1,ndrom.

- Jag har också börjat springa ftir att hålla

igång hjärta och lungor. För några år sedan

var det inte ens tänkbart attjag nägonsin skul-

le kunna springa.

Trygg arbetsplats
Efter två och ett hah,t år på Polisen kontak-

tade Anna sin gamla arbetsgivare som hon
jobbat ftir tio år tidigare.

Jag ville arbeta på den mest trYgga

arbetsplats jag kände till när min pappa inte

liingre hade någon verksamhet.

Andreas Nilzon blev glad över samtalet

och lovade att han skulle fixa vilket jobb som

helst baraAnna kom tillbaka.

- Han sa att han skulle "sätta nödraketer på

traktorn", berättarAnna med ett stort skratt då

hon frågade honom angående säkerheten.

Andreas berättade ftir alla anstäilda om

Anna och informerade dem om hennes sjuk-

dom. Företaget har nitton anställda och arbe-

tar äl tre olika uppdragsgivare. Aldreas an-

ser att anledningen till att han kunde anställa

Anna till stor del beror på att hon har en medi-

cin som fungerar, och att de är extra noga med

hennes säkerhet.

- Jag ser till att hon aldrig behöver vara

själv och jag är bestämd på att hon inte får

göra vissa saker. Det åir inget ansvar vi har,

men vi mar bättre själva när vi gör allt vi kan

fiir att det inte ska bli fel. Jag begränsar hen-

ne och om något kan utgöra en risk får hon

stanna hemma. Hon får inte vara ute och ta i
e1ler reparera om det går sönder. Inte göra så-

dant som är tungt kroppsligt. Det har inte bara

med epilepsin att göra utan även på grund av

hennes övriga sjukdomar. Anna ska inte hålla

på med sådant som kan vara farligt över hu-

vud taget. Hon ska sitta s§ddad i hytten och

alltid ha telefonen med sig, påtalar Andreas.

Utöver detta har de en larmdosa som går

direkt via satellit och som kopplas till rädd-

ningstjänst.

- Den ska hon alltid ha med sig. En arbets

givare har sjukt stort ansvar gentemot de an-

ställda. Vi ska säkerställa att de som lever

ensamma kommit hem säkert. Det är ett krav

som 1äcket har och anledningen till att vi har

dessa iarmdosor.

Ånpassade arbetstider
Hela arbetslaget 1är anpassa sina arbetstidcr

för att det ska fuiLgera för'Anna.

Amra jobbar i stort sett bara förmiddagar.

Förra veckan jobbade hon efiermiddag. men

då fär hon intejobba lika länge som de andra.

Då fär hon inte jobba senare än att jag kan

f-ölja her.rne i appen och se til1 att hon kom-

mer hem vä1behållen. Därtbr kan inte hon

sitta och köra till midnatt eftersom jag måste

ko1la så hon är hemma innan jag går och 1äg-

ger mig, säger Andreas.

Han är bestän.rd med att jag inte är an-

stränga mig och säger att jag ska göra det jag

är bra på, att fä ut kubik ur skogen, konstaterar

Anna.

Eftersom Anna inte fär rneka kan Andreas

bli tvungen att b)'ta ut hennes fordon om det

blir något fel på dem, men han tycker inte att

det är några stora uppotfringar han behöver

göra för att fä det att f'ungera för Anna.

Nej, hon är bättre än många andra f-örare

och får r,äldigt mycket gjort vilket kompense-

rar allt. tycker Andreas.

Han vet ju hur ambitiös jag är. Jag tar inget

för givet utan går "all in" varje dag, garanterar

Anna.

Appar ger säkerhet
Via en app i mobilen kanAndreas se varAnna
befinner sig och hon har även en lavinsän-

dare som ger exakt position när hon rycker
en sprint. På mobilen har hon installerat SOS

app som visar operatören hennes position när

hon ringer upp. Apparna, men främst arbets-

kollegorna, gör att Anna känner sig tr1,gg.

- De har firll ko1l på mig hela tiden. De

vet när jag är på väg till jobbet och vi ses

när jag kommit fram. De r.'il[ inte att jag är

själv på området utan vi väntar in varandra

och de kollar så att jag kommer ut med lass

i den takt som.jag ska. Vi har sådan arbets-

glädje tillsammans. säger Anna med ett stort

leende.

"Tokruskar"
Nu har Anna varit helt anfallsfri under tre års

tid, men Andreas är noga med att alla anställ-

da ska veta hur de ska gå til1r,äga om hon fär

ett anfäll. Då ska de 1ägga henne i framstupa

sidoläge och om anfallet inte släpper inom

någon minut måste I 12 larmas.
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På grund av en fungerande medicinering kan
Anna Utter arbeta i skogen igen.

- Nu har jag så bra medicin och ska inte
behöva ha något anfall. Därför har vi bestämt

att det dr lika bra att ringa ambulans om jag

skulle börja krampa. Jag vet inte vad det be-

ror på, menjag harju den här grejen i höger

hand när jag börjar bli dålig. Det käms som

att jag fär stötar i handen och det kan även

börja rycka i kinden.

tan bli sur på mig när jag säger ifrån, men jag
tiinker inte chansa.

lngen fara
Inte helier Andreas anser att Anna utgör nå-

gon fara för varken sig själv el1er andra på

arbetsplatsen.

- Hlttema är så säkra att det inte händer

något även fast ett träd ramlar över maskinen.

De är gjorda ftir att klara av 35 ton. Du ska

" Ho, vet ju hur ambitiös jag ör.

Jag tar inget för givet
utan går 'all in' varje dag ""

Vid ett anfä11 ramlar Anna ihop. Hon för-
klarar att hon ligger och "tokruskar".

- Jag biter sönder mig i munnen och har till
och med bitit sönder tänder. Jag kissar på mig.
Det är fruktansvärtjobbigt att vara så utlärn-

nad åt någon annan, känner Anna och 1ägger

ti1l att det därför är extra viktigt att kunna lita
på de hon arbetar ihop med.

Annas närmaste kollega jobbade även med

henne dä hon var i sin sämsta period och varit
med då hon fått anlä11.

En oerlären personkan jr-rbli väldigträdd
av alt se ett epilepsianfall och bli chockacl,

firnderar ,{ndreas.

Det är det.ja:r är rri.ld tiir. an jau ska ställa

til1 en "scen". Dct rir r ä1 rlet :om kan r ara det

r'ärsta fiir dem. r-ner.i dc sii_cer att "Skos.n är

sig inte 1ik om inte clu är här" och de är i iliiga
att hjälpa mig t-ör att fä det au linsera.

Om någon har hjälpt mis r icl ett antal1

kännerjag "stackars dem som behör de se det

där och känna oro". Jag vill inte stäl1a till det

för andra. Det är kanske något som jag sjäh'

behöverjobba med för att inte känna så. Anna
ser ingen annan risk för kollegorna än att de

skulle må psykiskt dåligt av att bevittna ett av

hennes anfäll.
Andreas har själv aldrig sett Anna ä ett

anfail och tycker att han ska se till att hon,

liksor.r.r öl'riga anstä1lda, ska må så bra sonr

möjligt på jobbet.

- Jag vill inte något hellre och bryr mig
mer om henne än någon annan anstäI1d. Det
1är inte hända henne något och jag kan inte

göra mer än vadjag redan gör. Hon kan näs-

kunna ramla runt i en maskin nedför ett berg

utan att bli skadad. Så länge hon sitter i hytten
serjag ingen risk.

Andreas ft)rsiikrar att alla alltid håller av-

stånd till den som kör maskinema och att de Tett oth lot,tn; Sar'rt FlttJin

Det första anfallet hade Anna när hon var 11 år. Nu ör hon 37 år och varit anfallsfri i tre år.

Skotaren har ett nödstopp som stannar all verksamhet om något händer.

alltid håller tuå tuädliingders avstånd till både

skotare och skördare.

Lycklig i skogen
Anna sorterar timmerstockar i olika vältor,
men har ännu inte börjat köra skördaren som

används vid awerkning. När klockan börjar
närma sig 14:00 och skiftble kör Anna ner
mot parkeringen dlir kollegan Pontus Hedman

beflnner sig. Innan Amas arbetsdag slutar och

Pontus drar igång hjälps de ätatt fzlla skota-
ren med bränsle.

Det iir ett hårt, smutsigt och inte något helt
riskfiitt arbete, men Anna älskar jobbet och

känner sig hemma i skogsmaskinen. En gam-

mal kollega till Anna uppmanade henne att
komma tillbaka till skogsarbetet.

- Han sa att "dör vi i skogen så dör vi lyck-
liga". Han visste också hur lycklig man kan
varahär. På dödsannonsen hade han en skogs-

maskin. Vi som jobbar hiir och blir kvar vill
inget annat. Vi känner oss inte hemma någon

annanstans, konstaterar Anna. r
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Malin får Yardagen
Malin hade feberkrarnper redan som nyfödd. Hon fick diagnosen epilepsi vid fyra års ålder och

har hela sitt 1iv hanteiat olika typer av sjukdomen. Nu, mitt i livet med jobb, modellu_ppdrag,

barn och sambo, tycker hon att hon har hittat bra strategier för att få vardagen att fungera.

Och hon har stort stöd av sin sambo.
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Malin svarar glattnar jagringer upp. Covid-19

gör att vi kommer överens om att höras via

telefon. Malin har lelt hela sitt liv med epilepsi

och delar gäma med sig av sina erfarenheter.

- Som barn tyckte jag att skolan var riktigt
jobbig, berättar Malin. Jag hade stora pro-

blem med minnet. På 90-ta1et hade inte så

många inom skolmiljön kunskap om epilepsi,

omgiwingen tänkte mest att "så låinge hon

inte har ett anfall så är läget under kontroll".

- Niir j ag bö{ ade studera på högskolan 20 1 3

träffade jag en hjälplärare som var väldigt

bra på minnesträning. Jag började då utforma

en egen minnesträningstaktik och använde

flera visuella metoder för att i bilder ftire-

ställa mig det jag skulle göra. Redan innan

jag gick in i matafT?iren så hade jag visuali-

Epilepsia412020

serat vilket varv jag skulle ta, vilka hyllor jag

skulle gå till och liknande övningar.

- Efter aktiv träning - och mitt rekord innan

jag slutade att räkna - 1åg på att komma ihåg

arton saker. Det kändes lite som att det var en

dön som öppnade sig! Jag byggde även sakta

upp mer kunskap om mig själv som giorde att

jag forstod mina känslor bättre men också var-

for jag var så trött under vissa tider.

Hur får du ihop vardagen med din
epilepsi?

- Rätt kost spelar en jättestor ro11 för att jag

ska hålla mig pigg, men även att jag får sova

tillräckligt mycket pä nd,ttema, så det krävs

verkligen en bra planering för att fa allt att

fungera. När jag vet att det kommer en inten-

siv period i livet får jag planera för vilan, så

bra det nu går som småbamsltirälder, säger

Malin med ett skatt. Men allt handlar om pla-

nering, och planerar jag väl och ligger steget

före så blir vardagen faktiskt väldigt bra.

Yilka andra anpassningar behöver du
göra?

- Stress är ju en enorm trigger ftir mig och det

har gjort att jaghar övat upp mig på att inte

sätta för hög press på mig själv. Jag försöker

se på saker på ett mer teoretiskt sätt istället

för att lägga ftir mycket känslor i det som ska

göras. Bö{arjaglägga för mycket hjäfia i det

jag gör så blir det ju mest bara slitsamt. Om

jag blir för stressad på arbetet så slår det bara

tillbaka på mig sjä1v.
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att ru11a
)) aut handlar om planering,

planerar jag octt ligger steget före

nu gör jag det mest någon gång ibland ftr att
det rir så roligt. Det är väldigt avkopplande att
få lämna sig själv en stund och vara en annar
person, inte bara Malin som har diagnosen
epilepsi.

Vilka funderingar har din sambo?

- Han var liksom jag väldigt orolig nrir vi
skulle ä bam. Det var så mycket vi inte visste,

tili exempel hur kroppen skulle reagera på

hormonpåslaget efter ftirlossningen, och han

var väldigt omtänksam och orolig men på ett
positivt och bekräftande sätt. Nu när det har
blivit stabilare med hormonerna är han inte
lika orolig längre, men han bryr sig mycket
om mitt mående och gi1lar inte när jag går
upp i varv eller stressar för mycket. Då säger

w

han till mig direkt, och det är en stor h.jälp

f-ör mig.

Har du några speeieNla frarntidsplaner?

- Inte i nuläget, det känns som att jag har
bockat av så många saker på min önskelista.
Jag träfTade ju min sambo utomlands och just
det att bo utomlands var något som jag verk-
ligen ville göra. Men även att vi skulle bo i

Sverige och få barn fanns ju ocksä med på

listan, så den känns komplettjust nu. avslutar
Malin. o

Tert: Celine Metlia och Anna Pollin

blir vardagen Yöldigt bra.,t
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- Det är därför som jag planerar arbets-

dagen så mycket jag kan och ftirsöker ligga
steget före. Finns det till exempel fem olika
problem på arbetet så ffirjag ibland acceptera
att det bara går att lösa tre av dem just nu.
Sedan fär jag lägga upp en strikt och struktu-
rerad plan efter det. Arbetarjag så hela tiden
och ser ti1l att rutinerna rullar på, så kan det

undvika attjag bli stressad.

Berätta mer om dina coola bilder!
Jag harjobbat som modell sedan 2013, bland
amat på Miss Marla Kay. Jag gillar verkligen
50-talets uttryck, kläder och livsstil väldigt
mycket och det kan ju bero pä att jaghade
en altemativ uppväxt i en raggarfamilj. Jag

gled in på modellandet på ett bananskal och
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Reformera dagens
stödsystem
Dagens arbetsinriktade stöd från btand annat Arbetsförmed-
lingen och socialförsäkringen är både otidsenliga och ineffek-
tiva och behöver refornneras. )et tyeker Funktionsrätt Sve-

rige och deras medlemsförbunrd.

Arbetsmarknadsfrågoma är något som enga- olika ut under året och månadema, men även

geratförbundenlängemensomfåttytterligare skilja över livet. Då är det viktigt att arbets-

aktualitet på grund av att regeringen i janua- marknadspolitiken och socialförsäkringen är

riavtaler kommit överens med samarbetspar- kompatibelt med detta, säger Mikael Klein.

tiema om att Arbetsförmedlingen ska refor-

meras. Denna refbrmering och de nedskär- Vad innebär regeringens förslag?

ningar av Arbetsförmedlingen som blev kon- Regeringens föreslag til1 framtida Arbets-

sekvensen av den statsbudget som Modera- förmedling skapar problem både på kort och

terna och Kristdemokratema genomdrev och lång sikt för personer med funktionsned-

fick majoritet för 2019, går inte i linje med de sättningar och 1ängtidssjukskrivningar, säger

behov som Funktionsrätt Sverige ser. Mikael Klein.

På kort sikt har ft)rändringama inneburit

att en tredjedel av personalen har slutat och

diirmed må'nga specialister som jobbat med

stöd till personer med funktionshinder.

På lång sikt skapar forslaget om hur den

nya myndigheten ska arbeta oro. Den 23

oktober kom en återrapport från Arbetsför-

medlingen med fiirslag som innebar att m)41-

digheten inte ska ftrmedla jobb utan istället

tillhandahålla digitala tjänster och upphandla

olika aktörer som i sin tur ska ftirmedlajobb. I

förslaget är det oklart hur personer med funk-
tionsnedsäthring ska ffi stöd i fortsäthringen.

Eftersom det aldrig fungerat särskilt bra ftir
personer med funktionsvariationer, tots en

stark arbetsmarknad och högkonjunktur, så är

Itirtroendet lågt till systemet och hur myndig-

heten fungerar.

Förslag på djupare analys
Funktionsrätt Sverige anser att Arbetsförmed-

lingen bör få ett uppdrag som innebåir att på

djupet analysera hur personer med funktions-

nedsättning ska ffi mer stöd inför myndig-

hetens nya regleringsbrev.

I en skrivelse till Arbetsmarknadsminis-

tem i februari 2020 skrev Funktionsrätt Sve-

rige och deras förbund att ett omtag behövs

och att de vill bidra till att hitta lösningar ftr
en bättre fungerande arbetsmarknadspolitik

för sina medlemsgrupper. De föreslog också

att regeringen tillsätter en speciell utredning

kring detta, vilken funktionsrättsrörelsen gär-

na medverkar aktivt i.
Ett möte bokades med Arbetsmarknads-

ministern, men det ställdes in på grund av pan-

demin. I skrivandets stund flnns en plan att

diskutera dessa frågor under december i Reger-

ingens funktionshindersdelegation, dit Arbets-

marknadsministem är inbjuden. Då kommer

Funktionsrätt Sverige att framfiira sina krav
om ett omtag och en utredning om nya arbets-

inriktade stöd, att den nya myndigheten måste

ta höjd fiir personer med funktionsnedsätt-

ningar och att omvandlingen på korl sikt inte

ska drabba förbundens medlemsgrupper. o

Tert: So./to Segergren

rl:
Varför behöver de arbetsinriktade
stöden reformeras?
Funktionsrätt Sverige har genom åren ar-

betat aktivt med arbetsmarknadsfrågor och

varit delaktig i remisser och utredningar

som gjorts. Men trots att en så stor andel av

befolkningen som 600000 personer uppger

att deras funktionsnedsättning gör att de har

svårt att fäjobb, har man inte fått gehör.

- Många av dessa personer anser att de

skulle kunna arbeta om ftrutsättningama var

de rätta. De anpassningar som efterfrågas

handlar framftirallt om organisatoriska frå-

gor som tid, tempo och arbetsuppgifter, säger

Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funk-

tionsrätt Sverige.

Dagens stödsystem, som i stort sett utfor-
mades 1980, behöver reformeras eftersom de

både är otidsenliga och inte tillräckligt effek-

tiva. Sedan dess har både arbetsmarknaden,

funktionshinderspolitiken och slmen föränd-

rats på personer med funktionsnedsättningar.

- Dagens system lever inte upp till kraven

för att möta den mångfald av behov som flnns

och träffar inte rätt målgrupp. Det finns även

behov av mer utvecklat stöd som inte enbart

riktas till den som iir arbetssökande utan till
själva arbetsplatsen för att siikerställa en

fungerande och långsiktigt hållbar arbetssi-

tuation. Funktionsrätt Sveriges inställning är

att varje människa ska kunnajobba 100 pro-

cent av sin egen arbetsftirmåga. Det kan se

Föreningen Margarethahemmet
stödjer epi lepsiforskni n gen
Föreningen Margarethahemmet arbetar ideellt för att främja epilepsivården

i Sverige. Föreningen utlyser nu forskningsanslag och stipendier för att stödja

patientnära forskning inom området barn och vuxna med epilepsi. Anslagen är

ettåriga och ska användas enligt den budget som anges i din ansökan.

Anslag på upp till z5o ooo kronor beviljas.

Ansökan görs elektroniskt
lnformation och anvisningar finns på föreningen Margarethahemmets hemsida:

marga rethahem met.se-

Sista ansökningsdag z8 februari zozr
Ansökningsperioden för zozr är öppen från den r5 januari kl. oo.or till den

z8 februari kl. 23.59.
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Ung och på väg ut
i arbetslivet?
Har du läst ktart på gymnasiet med godkända betyg, eller har
du kanske haft det tufft under gymnasietiden och inte fått
ihop alla poäng du behöver för en examen? Då kan du ta hjälp
av en studie- och yrkesvägledare för att hitta ett yrke elrer en
utbitdning som passar dig och som fungerar med din epilepsi!

Studie- och yTkesr,ägledare verkar inom många mer praktiskt lagda ifa1l det passar dig bättre,
olika yrkesområden. Dels inom grundskola tipsar Cecilia Medina om.
och gymnasium, dels inom Komr.ux och högre
utbildning e1ler erempelvis påArbetsförmed- Ånpassningar lör att lyckas rned sina
lingen. Att träffä en studie- och yrkesvägle- studier
dare kostar vanligtvis ingenting och man kan Vad kan man då få för anpassningar för att
alltid vända sig till kommunens vuxenutbild- man ska lyckas med sina studier?
ning för att boka en tid.

- När vi studie- och yrkesvägledare träf-
far personer som har individuetla behov för
att klara sin utbildning gör vi vad som kallas
en "medicinsk studie- och ykesvägledning".
Vi pratar med personen om deras framtid och
drömmar, precis som vid vilket annat besök
som helst, men vi frågar också lite mer speci-
fikt kring hur tidigare yrken och utbildningar
har fungerat ftjr att fa en bild av vad som har
gått bra eller mindre bra.

När det gäller epilepsi vill vi förstås veta
hur den yttrar sig och vad den får för kon-
sekvenser för studier eller arbete. På så sätt
kartlägger vi förutsättningama och genom
att utesluta alternativ som inte har fungerat
tidigare hjälper vi till att vidga perspektiven
kring vilka möjligheter som flnns och som
kan fungera bättre,berättar Cecilia Medina,
studie- och yrkesvägledare på Karriätpartner
AB.

Vuxenutbildning bra alternativ
- Många yrken idag kräver någon sp av ut-
bildning och det är allmiint känt att arbets-
givare oftare väljer att anställa en person
med en fullständig gymnasieutbildning. Till
dig som hade problem i skolan villjag gärna

ftirmedla att vuxenutbildning är annorlunda,
där finns större möjligheter att läsa just det
du är intresserad av. En del kurser iir fortfa-
rande obligatoriska fdr att fa en fu1lständig
examen, men det är ändälättare att läsa kur-
sema på Komvux när man kan fokusera på
en kurs i taget. Inom luxenutbildningen flnns
även yrkes- och ltirlingsutbildningar som är

Man kan till exempelvis få:
. Läsa i långsam studietakt
. Anvtinda olika hjälpmedel som exempel-

vis en inläsningstjänst
. Anpassa själva studiemiljön så att den är

fri från störande ljus eller ljud.
. Sitta i en mindre grupp
. Individuellt stöd
. Delta i laxhjälpsgrupper
. Stöd att klara provet genom att fä sitta

ostört
. Göra muntliga prov
. Dela upp provet i mindre delar

En specialpedagog hjälper sedan till med alla
de anpassningar som behövs. Specialpedago-
gen och studie- och yrkesvägledaren följer
dig under hela studieperioden och kan också
hjälpa dina lärarc att frirstå vad du behöver
utilrån dina lörutsätrn ingar.

Arbetsförmedlingen erbjuder olika
typer av stöd

- För dig som är klar med studierna och tänker
börja arbeta flnns stöd att fä genom Arbets-
förmedlingen. När du skriver in dig på
Arbetsfiirmedlingen för frirsta gången, ska du
kryssa i om du har behov av extra stöd i ditt
arbetssökande så kommer handläggaren attta
särskild hänsyr ti1l det. Ibland kan flera olika
yrkeskategorier inom Arbetsförmedlingen ar-
beta tillsammans i ett team för att stötta dig.
Ibland görs en arbetsftirmågebedömning, man
kan få arbetsträna en period lor att se om ett
visst arbete firngera, praktik är ett annat sätt

Ceci lia lvledina, studie- och yrkesviigledare
på Korridrpartner AB ger tips till ungdomar
som ör på väg ut på arbetsmarknaden.

Text: Cecilia Medina

att prova på ett ynke och om det fungerar
bra frir både dig och arbetsgivaren kan man
ibland fä anstäl1ning på sin praktikplats. En
del personer fär en så kallad SlUS-konsulent,
en handiäggare som stöttar personer med be-
hov av anpassningar och hjälper til1 i dialogen
med eventuella arbetsgivare. SlUS-konsulen-
ten kan också hjälpa till att informera om de
stöd en arbetsgivare kan få ftir att anställa en
person som behöver anpassningar, fortsätter
Cecilia.

)) Vo, inte rödd att
efterfråga stöd om du

behöver hjötp på
vögen mot dina mil.r,

- Om du inte har behov av särskilt stöd för att
söka jobb men har svårt att komma på inter-
vjuer eller bli eduden jobb efter en intervju,
flnns det ftirstås andra insatser som du kan få
via Arbetsftirmedlingen. Till exempel att ffi
delta i ett program, såsom stöd och match-
ning. I en sådant program far du hjälp med
att till exempel skriva CV och personligt brev,
delta i olika jobbsökaraktiviteteq öva presen-
tationsteknik för att klara intervjuer bättre
eller delta i seminarier om hur man hittar de
doldajobben, det vill säga de jobb som inte
ftirmedlas via annonser utan på annat sätt.

Aktivitetema varvas sedan med personlig
coachning ftir att du ska komma i mål med ett
nyttjobb.

- Så, oavsett var du befinner dig, var inte
rädd att efterfråga stöd om du känner att du
behöver lite §älp på vägen mot dina mål. Lycka
till önskar Cecilia Medina avslutningsvis. r
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Epilepsia ringer upp Kristove Sancl'rez Rueda en grå och mörk

när"*U"rOa! far-ått fa yeta mer hur han arbetar med tan-

kar och känslor och hr.lr dessa påverkar oss människor" R'edan

äitur några minuters samtal känns det gråa lite tättare och

det Krist-ove säger stämrner, "jag iobbar med att sprida väl-

mående till andra".

Kristove Sanchez Rueda har inte alltid job-

bat med människor, men på grund av en stark

livshändelse arbetar han numera på heltid

med att sprida välmående till andra, framfor

allt i form av att fokusera på det inre. Och då

menar han tankar, känslor och de automatiska

beteenden som vi miinniskor har.

Med det i åtanke bjöd Epilepsiförbundet

in Kristove som gästföreläsare till en av för-

bundets familjehelger under sommaren 2020

där fokus var påjust känslor och välmående,

både i relation till deltagarna själva, men

även mellan de ungdomar och deras föräld-

rar som var med.

Han fikeläste under Familjehelgen om hw

deltagama med hjälp av sitt fokus kan höja

eller såinka sin självkiinsla och om vikten av

aft, även om det iir tufft, också kunna se det

positiva som sker runtomkring. Han gav också

några prov på hur det går att lugna ned nega-

tiva tankar och kåinslor med hjälp av olika

övningar.

- Under helgen noterade jag hur livet med

epilepsi påverkade familjerna och hela deras

vardag, det var många olika tankar och käns-

lor som kom fram. Det var en rejäl tanke-

väckare för mig och jag kände en enormt stor

tacksamhet över att kunna stötta familjema

med hjälp av olika verktyg, strategier och råd

ftir hur man kan arbeta med sig själv ft,r att

skapa en något lättare livssituation, berältar

Kristove.

Är alla tankar sanna?

- En stor del av dagen styrs vi av våra egna

tankar och kiinslor. Vad vi tänker och kiinner

påverkar oss och kan avgöra om vi tycker att

det har varit en bra dag eller inte. Men kan

det vara så att det egentligen bottnar i hur vi

tolkar det som händer runt omkring oss? Vad

hiinder om vi arbetar med vår tolkning och

inställning? Kan vi skapa andra, mer positiva

känslor som får oss att må bättre?

-Alla kan arbeta med sina tantar och känslor,

fortsätter Kristove. Ett tips är att till exempel

fråga sig: Är denna tanke som just nu snur-

rar runt i mitt huvud verkligen sann? Det gör
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att vi blir mer observanta på de negativa tan-

kama och kanske inte sveps med i dem lika

lätt. För att minska "surtet av tankar" kan

enklare mindfulnessör,nitgar vara bra' Det

kan i början vara lite tuffi, så börja på rätt nivå

och ha lite tålamod.

Känslor i arbetslivet
I detta nummer av Epilesia har vi tema

Arbetsliv och därftir fär Kristove frågan om

han även har nägra råd for hur man kan han-

tera jobbiga situationer på till exempel en ar-

betsplats, och vad man själv kan göra för att

lösa den upPkomna situationen'

Kristove menar att det kan vata lält att

fokusera på andras beteende, men det kan vi

§viirr inte påverka och kontrollera. Om vi

istället fokuserar på vad vi själva kan göra,

höjs vår självkänsla men även vår inre kraft

och ork.

- Träna på inställningen: Vad kan jag göra

åt detta just nu? Oroa dig inte så mycket för

vad du har giort, vad som hiinder sen och så

vidare, utan fokusera så mycket som möjligt

på just: Vad kan jag göta och påverka nu?

- Detta skapar en känsla av kontroll och

påverkan, ger mera energi och fär oss att må

bätffe, fortsätter Kristove och drar paralleller

till sin medverkan i Robinson 2019 då han

valde att genomföra en av de största och mest

lärorika utmaningama i sitt liv. Ett hwudsyfte

var att se om alla de verktyg och strategier

han utvecklat kring känslor och tankar kunde

klara av en extrem miljö som Robinson iir?

Kunde dessa verktyg firngera i extrema ft)r-

hållanden? Och kunde de även ffi honom att

må hyfsat bra utan att känna allt för mycket

stress?

Stressande situationer

- På en arbetsplats är det lätt att bli stressad'

Ofta försöker vi vara någon som vi inte är och

då försätter vi oss själva i en sits av otillräck-

lighet - och stressen kommer. I stressen fåLr vi

mer eller mindre tunnelseende vilket gör att

vi inte alls iir lika positiva som kanske skulle

varabra för oss i det läget.

Försök att titta på hur mycket vi jämför oss

med andra. Är järnförelsen ens rnöjlig'l Att ha

med sig detta tankesätt på arbetsplatsen kan

skapa mera Iörståe1se f-ör oss sjä1va och däri-

genom skapa mindre stress. säger Kristove.

Att möta okunskap, rädsla eller för-
domar om ePilePsi
Kristove menar att vår inställning til1 oss sjä1-

va är r.iktig och att vi verkligen ska fundera

på vårt egenvärde.

Värdet i vår1 samhä11e är olta förkxippad

med prestation, alltså r'ad vi kan göra och inte

kan göra. men det är I em r-i är innerst inne

som är det vikttga och intc hur mr-cket vi pre-

sterar.

- Att träna på att se sitt egenrärde "jag är

jag ochjag har ett r ärde obero.-nde av vadjag

kan göra eller inte göra" när t.nau har epilepsi

eller någon annan sjukclom. iir riktigt. Det

skapar bättre förutsättnincar tbr oss själva

och vår orngivning. r art- sig det är på arbetet

eller privat. Då kan det Yara laittare att bemöta

andras frågor. eller rädslor (sorr ofia är okun-

skap) med en starkare och tryggare känsla

inom oss som gör att vi mår bättre. Det är där-

lör jag arbetar med och vi1l sprida r'älmående

ti11 andra, avslutar K-ristove. *'
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Gränslöst trevligt
på vuxenläger
Årets helgträff för vuxna med epilepsi och anhöriga, också
katlad Gränsträff, genomfördes coronasäkert den 18-20 sep-
tember på Valjeviken i Sö[vesborg med ett 25-tat deltagare.
Temat för helgen - att leva med epilepsidiagnos i famitjen -
belystes i både teoretiska och praktiska övningar.

[ år var situationen lite annorlunda r-ned an-

ledning ar" det råclande coronaläget och in
i det sista rådde en osäkerhet om vi skulle
kunna genomlöra vuxenlägret. men vi kunde

dra en djup suck av lättnad när vi vid lunchtid
på fiedagen fick klar-tecken och kunde börja
registrera deltagarna.

Kursprogrammets upplägg i samarbete

med Valjevikens Folkhögskola var en mix av

teoretiska och praktiska övningar med syl1et

att medvetandegöra den problematik som kan

flnnas i att leva med epilepsi i fämiljen både

för den som har en epilepsidiagnos och för
den som är'anhörig.

Fredagseftermiddagen ägnades åt föreläs-
ning och diskussion kring vikten av att ha bra

kostvanor. se till att man fär tillräcklig sörnn

och anpassad lriskr'ård för att 1'ä en bra balans

i tillr-aron och är en i viss mån hunna före byg-
ga rrskcn liir anlall.

På kvällen lyssnade deltagama på och dis-
kuterade kring förbundets podd "Att leva med
epilepsi" och avslutade med social samvaro

med o lika 1är a-känna-v arandra övnin gar.

Lördagsförmiddagen inleddes med en ge-

nomgång av vad begreppet mindfulness inne-
bär och avslutades med något så spännande

och nytt som skogsbad, ett exempel på vad
naturen kan göra ftir att skapa lugn och har-

moni hos oss individer.
Under eftermiddagen hölls en inspirations-

löreläsning av Sonia Elvstål flån Östersund,

som gav oss en inblick i hur man genom att

våga sätta upp tuffa mål kan finna livets möj-
ligheter trots sin funktionsvariation.

Dagen avslutades med social samvaro och
musikunderhållning av a.rtisten Hans Alerstedt
från Nybro.

Söndagen ägnades åt diskussioner i grup-
per men även gemensamt kring samlevnads-
problematiken som kan flnnas i rollema att
vara den med en diagnos och att vara den som
är anhörig.

Vi avslutade med ett uppfriskande triinings-
pass med både sittgympa och sittzumba, där

vi fick sträcka ordentligt på alla stela muskler.

Ett digert program var så genomlört under

tre hrirliga dagar på Valjeviken och den avslu-
tande enkäten visade att deltagama tyckte att

vi hade lyckats väl med målsättningen med
kursen, trots de begränsande villkoren vi fick
förhålla oss till. Det var nöjda och något trötta
deltagare som efter lunchen begav sig hemåt.

Vi ser redan fram emot nästa åLrs luxen-
Iäger i Valjeviken! o

Text: Berndt Ohlin

Sonjo Elvstål med sin popegoja och boken
"Nör benet kapades började mitt liv".
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Region örebro betalade ut ersättning:

Diskriminerades på
grund av sin epilepsi
En nittonårig kvinna var provanstätld som tandvårdsbiträde när hon beordrades att [ämna

jobbet med ämedelbar verkan. Orsaken var att hon hade fått ett epiteptiskt anfall på jobbet.

kvinnan, som lider av epilepsi sedan barndomen, får 80 000 kronor i så kattad diskriminerings-

ersättning. "Lättnad och upprättelse", säger hennes ombud.

Som vi tidigare berättat i Epilepsia stämdes

Region Örebro Län av Kommunalarbetarefor-

bundet för diskriminering efter att de avbrutit

en kvinnas provanställning på grund av hen-

nes funktionsvariation.

Ombads sluta efter epilepsianfall
Kvinnan, som har haft epilepsi sedan bamdo-

men, var 2017 provanställd som tandvårdsbi-

träde på en Folktandvård inom Region Örebro

Län. Några månader in på provanställningen

fick hon i slutet av sitt arbetspass ett epilepsi-

anfall inne på toaletten. Efter två dagars sjuk-

skrivning var hon tillbaka på sitt arbete, men

drygt en vecka senare blev kvinnan kallad till
ett möte hos verksamhetschefen och beord-

rades att omgående lämna ifrån sig nycklar

samt lämna arbetsplatsen.

Kvinnan kontaktade da sitt fackftirbund vilka

ftirmedlade kontakter med en ftirbundsjurist som

flck i uppdrag att driva diskrimineringsfallet.

Erkänner fel
Regionen erkände tidigt att den gjort sig skyl-

dig till diskriminering, men hävdade att det

aktuella brottet mot diskrimineringslagen inte

motiverade ett så högt belopp som 200 000 kr,

vilket var beloppet som Kommunal yT kat på.

Arbetsdomstolen gick på Regionens linje och

ansäg atl det räckte att de betalade kvinnan

80000 kronor för disl«imineringen. Regio-

nen ska också ersätta Kommunal för rätte-

gångskostnader.

"Vid min kontakt med kvinnan så uppfat-

tade jag det som att hon iindå kände både lätt-

nad och upprättelse", säger Maria Fridolin som

åir förbundsjuristpå LO-TCO Rättss§dd. Den

diskriminerade kviman vill inte vara med i
media.

Upprättelse av felaktigt agerande
"Regionen medgav ju tidigt i domstols-

processen att kvinnan hade blivit föremål för

diskriminering. Det blev därför aldrig en

prör,ning i sak och en väldigt kort hand-

läggning hos Arbetsdomstolen, så medgivan-

det far betrakias som en form av upprättelse

och en bekräftelse på att regionens agerande

var felaktigt och därtill lagstridigt", säger

Maria Fridolin.
"Vi har lyckligtvis inte särskilt många fall

som rör diskriminering överhuludtaget, det

rör sig uppskathringsvis om några stycken fall
per ar. Vi ffir ju bara de fall som inte har gått

att lösa genom fackliga tvisteftirhandlingar

med arbetsgivaren", säger Maria Fridolin.

Vad gäller just funktionsvariation har man

haft ett fall i Arbetsdomstolen som handlade

om diskriminering på gnrnd av en funktions-

variation i form av fetma. Förnärvarande arbe-

tar mar- med ett mål som rör diskriminering
på grund av atypisk autism. o

Tert: Zoran Alagic

Från mobbad till en i gänget!
Jonas var tidigare på en arbetsplats där han mobbades på grund av sin epilepsi. Nu jobbar

han hos en arbetsgivare som hai anpassat arbetsuppgifterna och även anställt ytterligare två
personer med ePilePsi.

Jonas Gustafsson från Umeå lever med epi- Idag jobbar Jonas som boendehandledare

lepsi och har så kallade frånvaroattacker som inom LSS, vilket betyder att han arbetar med

oftast varar i 30 sekundeq men ibland i 1-2 allmän omvårdnad såsom basal hygien, på-

minuter. Han märker inte nåir anfallen har klädnad och iordningställande av mat. Han

varitutanffirdetalltidbetätlatefterät. arbetar bland annat även som kontaktper-

Jonas berättar att han tidigare var på en son för anhöriga till de på LSS-boendet och

arbetsplats där det inte alls firngerade ftir tycker att det är ett omväxlande och spän-

honom, han särbehandlades och mobbades nande 1T ke.

på grund av sin epilepsi. Det ftirekom smuts- Den nya arbetsgivaren har hanterat Jonas

tastningar mellan kollegoma och arbetsmil- epilepsi på ett bra sätt och anpassat arbets-

jön fungerade inte alls bra. uppgiftema genom att ta bort journätter och

att Jonas inte behöver arbeta ensam. Han har

nämligen två andra kollegor som själva har

epilepsi vilket gör att allt fungerar väldigt bra.

Det anpassade arbetet och gemenskapen med

kollegorna gör att han trivs med det nya job-

bet och Jonas berättar avslutningsvis att han

efter varje arbetspass känner sig uppskattad

av brukama och accepterad av kollegorna, en

helt annan känsla än den som fanns på förra

jobbet. o

kxt: Anna Pallin
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Margarethahemmets
fortbildningsbidrag
Fortbildningsbidragens syfte är att ge arbetslag eller motsva-
rande möjlighet att inhämta, tillämpa och sprida ny och unik
kunskap inom medicinsk behandling eller omvårdnad av barn,
ungdomar och vuxna med epilepsi.

Bidrag beviljas iförsta hand till arbetslag/personalgrupper som
arbetar med barn, ungdomar och vuxna med epilepsi och är
anställda inom sjukvård och habilitering. I undantagsfall kan
även individuella ansökningar beaktas. Program för den sökta
fortbildningen ska bifogas ansökan.

För studiebesök krävs inbjudan från mottagande institution
samt ett skräddarsytt program för gruppen. Årets totala an-
slag uppgår till rz5 ooo SEK och kan delas av flera sökande.

Sista ansökningsdag är den z8 februari zozr. Ansökan med
budget sker via brev ställt till:

Margarethahemmets fortbildningsbidrag
SEB Stiftelser
ro6 4o Stockholm

lnformation och anvisningar finns på Margarethahemmets
hemsida: margarethahemmet.se.
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Muurikkan i Hattand går varm
I somras var det grittpremiär av föreningens nyinköpta stekhält Muurikka. Halmstads ordfö-

rande och tillika foct<-peter Bengtsson, grillade med ungdomarnas hjätp både klassisk wiener-

korv och närproducerad lammko]v. Coverbandet "Kvart i åtta" spelade sin breda repertoar av

gamla rocklåiar, radiohits och schlagers och hela dagen Yar mycket uppskattad.

Senare under hösten togs Muurikkan med till och Edvard" lirade rock'n'roll. En trevlig

Laxön, en liten ö i Nissan, där föreningens eftermiddag med god mat, fint umgänge och

medlemmar bjöds på grillade godsaker av härlig musik. Snart är det dags för Muurikkan

kocken och hans duktiga hjälpredor David atthänga med på nästa natumära matlagning

och Kajsa. Åven här fanns musik med på i föreningens regi'

programmet och den dynamiska duon "oa välkommen att hänga med du också! o
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Peter Bengtsson, grillmöstare för dagen. Kajsa och David visar stolt upp nyo grillen.

Umgås med ungdomssektionen online!
Epi tepsiförbundets u ngdoms-
sektion har startat en sPel-
sida på FB där alla som vittfår
vara med.

Sök på SEF Spel på FB så hittar du vår nya

spelsida. Vi kommer att snacka om vilka spel

vi gillar, hitta nya spel att spela tillsammans

och umgås online.

Vi kommer även att arrangera spelkvällar

där vi bland annat spelar "Among us".

Häng på och bli medlem i våra spelkvällar

- det kommer att bli suPerkul! o
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Världsepilepsidagen 8 februari 2021

lnternational
Epilepsy Day

Världsepilepsidagen infaller dcn andra rrån-
dagen i f'ebruari varje år och för 2021 är datu-

met den 8 f'ebruari.

Förbundet planerar i år frarnt-örallt aktivi-

Ny utgivningsplan för Epilepsia 2021
Under 2021 kommer Epilepsia ändra sin ut-
givningsplan, allt för att passa verksamhetens

tet i sociala medier på grund av covid-19.
Målet är att för allmänheten slmliggöra vad
epilepsi innebär och för beslutsfattare påpeka

vad som behöver göras i varden.

Du som är medlem kan bidra genom att

dela och sprida inläggen och budskapen un-
der dagen.

Mer information kommer att kunna läsas i
Epilepsia nummer 112021.

Hå1l utkik! o

Förbu ndets webbi narier
Under hösten har Epilepsilörbundet clragit
igäng kostnadsfria webbinarier i olika ämnen.

Vi kommer också att ntejla infomtation
och inbjudan till cle medlentmar som har upp-
givit sin e-post till 1örbundet och Iöreningama.

Om clu r.'ill uppdatera eller registrera din

behov bättre. Det fcirsta numret utkommer
redan i slutet avjanuari. o

Vi finns på
många hå11!
Stå en signat titl närmaste

epilepsiförening så hjätper
vi er med information,
råd och stöd!

Epilepsiföreningar
Blekinge tän 073-817 09 84

Datarna 0243-627 38

Bohuslän 070-756 35 34

Gävteborg 073-965 84 56

Göteborg 031-13 60 62

Hattand 070-855 87 22

Hultsfred - Vimmerby 070-506 85 52

Jämttand 070-509 66 38

Jönköping 076-17295 41

Katmar Län 0499-400 43

Katmar med omnejd 070-653 02 01

Karlskrona 073-817 09 84

Kronoberg 070-335 25 75

Linköping 070-499 28 42

Lund 076-838 88 76

Matmö 040-181610
Norra Skåne 0451-895 66

Norrbotten 073-180 37 67

Norrköping 070-203 27 15

Oskarshamn 0499-400 43

Ronneby 073-817 09 84

Stor-Stockhotm 08-650 81 50

Skaraborg 0512-606 54

Skåne tän 0451-895 66

Sundsvatl 070-529 78 47

Södermantand 070-221 48 14

Uppsala 070-388 16 86

Värmtand 073-058 39 55

Västerbotten 070-222 18 00

Västra Btekinge 073-817 09 84

Örebro 073-058 39 55

Östergöttand O7O-529 95 24

e-post, kontakta oss på info@epilepsi.se och
uppge ditt medlemsnummer eller för- och
ellemamn samt ort så flxar vi det.

Håll utkikpå var Facebooksida och hemsida
fiir nya datum och nya åimnen! o

Tävli ng med lemsvärvning
Under sommaren hade vi en medlemsvärv-
ningstävling där den person som värvade flest
medlemmar kunde vinna fina priser och våra
populära Sverigelotter.

Vinnare är Erik Hansson fran Örebro lokal-
förening. Även den lokalförening som pro-

Vitt du vara med och göra skitlnad
för någon annan?
Just nu söker Epilepsiförbundet fler ledare till
alla vära bam- och ungdomsverksamheter.

Vi söker dig som är över 18 år som kan ta
ansvar {iir en annan person och som gillar att
1ära känna nya människor.

Vi har olika verksamheter, bland annat

familjehelger, skidläger och sommarläger, där

centuellt sett värvat flest medlemmar flck
såklart pris och det är Örebro lokalförening.

Stoft grattis till våra vinnare och ett stort
tack till alla som hjälpte till att värva fler med-
lemmar! o

vi behöver ledare som är öppna och n1fikna
på andra människor samt även kreativa och
gillar att hitta på nya saker.

Är just du intresserad så hör av dig till
Anna Eksell (anna.eksell@epilepsi.se) eller
Sara Andersson (sarand06@gmail.com). o

21 Epllepsia412020

Svenska Epi lepsiförbundet
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Varsågod - hiir kommer ett nltt korsord där vi söker meningar med en tvist som har med bildema att göra. Tre vinnare som dras från de svar som

kommit in med rätta lösningar fär två Sverigelotter med möjlighet ti1l storvinst! (Svenska Epilepsiförbundet år medlemmar i och stödier Folltspel,

vars intcikter går tillbaka till medlemsförbunden.) Skriv de tre meningama på ett r,rykort och märk det "Krysset 4" som skall vara förbundskansliet

tillhanda senast den 8 januari 2021, altematilt siind svaret via mejl till info@epilepsi.se.

Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Vinnama presenteras i nästa nummer av Epilepsia. / Lycka till!
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Bland de som löst korsordet med rätt svar:

Kldltergette\ Matte var är du? och Regnbåg"sfcilt

i Epilepsia nr 312020 har vi dragit tre namn:

J-E ÖstiAlingsås

Dan och Inger Bergkvist i Mell

Katja Johansson i Grums

Sverigelotter är på väg till er!

Här är lösningen på Krysset 3!

- 
"Bakom många personer med epilepsi står

-? en utarbetad anhöris."

fl Citatet fanns på sidan 9 i Epilepsia 312020.

!! Vi sänder presentkort på två nionitletter
V tilldig.

Vinn biobiljetter!
Har du läst deffa nummer av Epilepsia riktigt noga?
Då kan du vinna två biobiljetter genom att svara på vilken
sida ftiljande står:

"Jag har ett vrirde oberoende av vad jag kan
eller inte kan göra."

Sänd svaret och din fullständiga adress per mejl till:
info@epilepsi.se eller till Svenska Epilepsiförbundet,
Box 1386, 17227 Sundbyberg, senast den 8januari202l.
Då är du med i vår utlottning.

Lycka tiil!

z3 Epilepsia .1/2020
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Vid defi nitiv eftersändning
återsändes försändelsen
med ny adress

Adressändring: Returnera till SEF, Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Hela {amiljen påverkas när en närstående får diagnosen epilepsi. Att ge

vård och stöd'till nåEon i sin närhet känns ofta självklart, men ibland kan

man själv behöva ståd. Som medlem i Epilepsiförbundet kan du sorn är

anhör§ få stöd, råd och information samt träffa andra i samma situation.

Som medlem i Epilepsiförbundet erbjuds du detta bl.a. via anhöriggrupper, webbinarier och

familjeläger. Som'medlem är du vår grund, vår styrka och vår viktigaste resurs. Men vi behöver bli

fler f3r alt kunna främja forskningen samt sprida information om epilepsi och dess konsekvenser

ivardagslivet, även för dig som är anhörig.

Förutom att ditt medlemsskap gör förbundet starkare får du:
. Tidningen Epilepsia fyra gånger per år.
. lnformätion, råd och stöd samt möjlighet att träffa andra anhöriga.
. lnbjudan tillföreläsningar och webbinarium, förenings- och förbundsmöten samt läger.

. Möllighet att teckna försäkringar i Unik försäkring, anpassade till livssituationen.

Var med och påverka framtidens ePilepsivård
Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer för epilepsivården och lyfter många viktiga förbättrings-

områden. En av förbuid"tr betydeliefulla uppgifter är att påverka vården och se till att riktlinjer-

na följs under de kommande åren - var med och påverka!

VÄLKOMMEN sOM MEDLEM!


