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Vänner!
Niir jag tittar tillbaka på vad jag skrev i min ftirsta

ledare, som nybliven fiirbundsordfiirande efter
kongressen 2ll9,hatdlade den till stor del om

den omställning forbundet stod infiir med en del-

vis ny styrelse och med uppgiften att forma ett

nytt kansli efter Susannes och Irmelis pensions-

avgångar.

Vi hade dock redan i november gjort klart med
nyckelbefattningen som forbundssekreterare och
kanslichef genom att Sofl a Segergren anställdes,

och vi hade fiirsiikrat oss om att få behålla Arura
Eksell i organisationen genom att skapa en ny be-

fathdng som ungdomskonsulent. Sedan tidigare
fanns Kent Bäckrud kvar som foreningskonsu-
lent, och vi var i gång med att söka efter både

en kommunikatör och en adminstratör samt en

ekonomikonsult.
I dag kan jag med tillfredställelse konstatera

dels aft detta "lagbygge" äntligen är ftirdigt med
Anna Pallin som fiirbundets kommunikatör samt

Christina Arvidsson som redaktör och administ-
ratör, dels att vi nu har ett slagkraftigt kansli som

ger oss ftirutsäthringama att kunna ta ftirbundet in
i framtiden.

För min egen del såg jag fram emot att få besöka

våra lokalforeningar runt om i landet och lyssna

in fiirviintningar på ftirbundets verksamhet och
behov av stöd från forbundet. Några sådanabesök

hann jag också med att göra innan coronapande-

min slog till under våren, och hur det blev under
resten av 2020 är vi allaväl medvetna om.

Däremot har vi inte gjort avkall på de priori-
teringar och mål ftir ftirbundets verksamhet som

vi formulerade efter kongressen2}19, med foku-
sering på arbetet med implementeringen av de

nationella riktlinjerna och antalet registreringar
i epilepsiregistret, ökat synliggörande av örbun-
det i sociala medier samt att öka medlemsantalet.

I detta nummer av Epilepsia kan ni läsa om
den arbetsgrupp som under 2021 pä uppdrag
av Socialstyrelsen ska arbeta fram ett nationellt
handlingsprogram ör epilepsivård baserat på

de nationella riktlinjema och där jag själv ingår

som patientrepresentant. Och arbetet med synlig-

görande av fiirbundets verksamhet har på allvar
varit i gång i drygt sex månadeq med en ny hem-

sida och aktiv informationpå Facebook och andra

sociala medier.

Medlemsvärvningskampanjer wder 2020 -
riktade till tidigare medlemmar, anhöriga och inte
minst nyrekryteringar - har visat på goda resultat,

och vi ökar så sakteliga i medlemsantal. Under
2021 fortsatter relcl.teringsarbetet med nya kam-
panjer, som vi återkommer ti1l. En viktig del i re-
kryteringssarbetet är att se över och forbättra ut-
budet av medlemsftirmåner och som ett exempel

på det kan ni i detta nummer läsa om eöjudandet
från Unik Försiil«ing, en medlemsörsäkring som

varmt rekommenderas.

Nu rivstartar vi verksamhetsäret 2021 med en

satsning på världsepilepsidagen den 8 februari,
som vi är övertygade om kommer att både miir-
kas och ge avtryck - läs mer om detta inne i tid-
ningen. Vänner, vi är på gång och kan med tillftir-
sikt se fram emot verksamhetsäret202tl

Berndt Ohlin
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VärIdsepi tepsidag

Hjälp ti11
en 8 februari

Värtdsepi lepsidagen
Drygt 80000 personer i Sverige har epilepsi, sina erfarenheter och berättelser. Dagen upp- lemmar att också göra det. Förbundets tema

och i hela världen iir det så många som 50 manar till att ftirespråka lämplig lagstift- under denna kongressperiod är "De natio-

miljoner. Världsepilepsidagen, Intemational ning, som garanterar mänskliga rättigheter ne1la riktlinjema", som är en av de vikti-
Epilepsy Day, firas sedan 2015 den andra fiir personer med epilepsi, och uppmuntrar gaste faktorerna ör att personer med epi-

måndagen i februari varje ar. Dagen orga- personer med epilepsi att leva till fullo. Den lepsi i Sverige ska få den vård de behöver.

niseras av International Bureau for Epilepsy intemationella taggen på sociala medier Den svenska taggen på sociala medier är

(IBE) och Intemational League Against under dagen är #EpilepsyDay. #världsepilepsidagen. r
Epilepsy (ILAE) och har till syfte att ge en Svenska Epilepsiforbundet uppmärksam-

plattform fiir personer med epilepsi att dela mar {tirstås dagen och uppmanai: sina med-

att uppmärksamma
epilepsi på sociala medier!
Den 8 februari är det Världsepilepsidagen.

Epilepsiförbundet uppmärksammar förstås

dagen, och vi uppmanar våLra medlemmar att

också göra det. Vanligtvis sker aktiviteter un-

der Världsepilepsidagen i lokalforeningama

runtom i landet, men med tanke på corona-

pandemin måste vi nå ut till våra målgrupper

på ett q4t och digitalt sätt. Vi kommer därftir,

under Världsepilepsidagen 2021, atl använda

sociala medier mer än tidigare, och där behö-

ver vi din hjälp: Sprid, dela och informera vi-
dare det som händer under dagen!

Filmer
Till Världsepilepsidagen kommer forbundet

att, på webbplatsen och Facebook, publicera

korta filmer med några personer som har epi-

lepsi. Vi hoppas att du som är medlem vill

hjälpa till att sprida dem. Två av fiirbundets

hwuduppdrag är att informera om epilepsi

i samhället och att påverka hälso- och sjuk-

vården och beslutfattare for att få en likvärdig
vård, i hela landet, for personer med epilepsi.

) Titta efter våra fllmer och budskap på

sociala medier.

) Dela inläggen.

) Anvåind hashtaggen #epilepsifi lm.

Webbinarium
Förbundet arrar,gerar kostnadsfria webbina-

rier under Världsepilepsidagen - programmet

fiir webbinarierna finns på sidan 9.

) Delta på ett, eller flera, av webbinarierna

under dagen.

) Använd hashtaggen #epilepsiwebbinarium.

Epilepsirapport
Under Viirldsepilepsidagen kommer vi att
publicera en rapport som granskar epilepsi-

vården med utgangspunkt i de nationella rikt-
linjerna. Rapporten bygger på utvidgade data

fran den tidigare enkät till medlemmarna,

som ftirbundet publicerade 2018, och på nya

analyser av olika offentliga sjukvårdsregister.

Rapporten visar att det är en bra bit kvar tills
vården lever upp till de nya riktlinjema. Den

visar också att bilden från ftirbundets med-

lemmar överensstämmer väl med data fran

registren. Resultatet av rapporten presenteras

på ett av dagens webbinarier (#epilepsirap-

port) och kommer också läggas ut på forbun-

dets hemsida.

Fika med oss och nya epilepsibakelsen
Eftersom det inte går att träffas och fika Som

vanligt tar vi en digital fika tillsammans och

flrar Världsepilepsidagen. På sidan 8 far du

recept på epilepsibakelsen som Peter Bengts-

son, ordftirande i epilepsiforeningen i Hal-
land, har arbetat fiam.

) Baka bakelsen själv eller undersök om

någon lokal konditor där du bor vill baka

den, fiir beställning under dagen.

) Delta på vårt fikawebbinarum under dagen.

) Dela med dig av bilder på din bakelse på

social medier med hashtaggen #epilepsi-
bakelse.

Vi ses på Världsepilepsidagen! r

Text: Sofia Segergren

Epilepsta 112021L
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De natione[[a rikttinjerna fytter två år

Förbättringsområden
identifierade
På Världsepitepsidagen 2019 lanserades de nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi. Social-
styrelsen publicerade nyligen en rapport som sammanfattar hur läget var i epilepsivården
innan riktlinjerna kom på plats. Hur epilepsivården har förändrats efter införandet av natio-
nella rikttinjer får kommande utvärderingar visa.

De nationella riktlinjema fiir vard vid epi-
lepsi har alltså fi.rnnits på plats i två åq och
i Socialstyrelsens nya rapport presenteras en

utviirdering av epilepsivården under perioden

innaa riktlinjerna in{tirdes. Denna så kallade

baslinje är viktig att ha på pränt for att foränd-
ringar ska kunna mätas flramöver.

Tobias Edbom, utredare på Socialstyrelsen,

berättar att utviirderingen tar avstamp i rekom-
mendationema som finns i de nationella rikt-
linjerna. Utvärderingen bygger på uppgifter
från Socialstyrelsens eget patientregister plus

en enkät som skickats ut till enheter som har
epilepsivård i Sverige, inom specialiserad
vård, habilitering och primärvård.

- Vi har tittat väldigt mycket på organisa-

tion och struktur runt epilepsivården. Hur ser

det ut med uppftiljningar, bemanning, multi-
professionella team och fortbildning? Får
patienten träffa liikare vid misstänkt diagnos

samt efter att man fått sin diagnos?

Utvärderingens fokus har legat på den

Tobias Edbom ansvarar för Socialstyrelsens

ropport som publicerades den 1 1 januari 2021 .

specialiserade vården. För habilitering och

primåirvard firurs det ännu inga nationella pa-

tientregister fiir epilepsivård.

- Vi har tittat på habiliteringen och primär-

vården med hjälp av enkäter. Men vi har haft
ett ganska begränsat svarsresultat, framfor
allt niir det gäller primärvård.

Tobias Edbom beskriver att de hittat sex

forbättringsområden, som regionerna gene-

rellt behöverjobba vidare med:

l.Fler personer med misstänkt epilepsi be-

höver få snabbare tillgång till neurologisk
bedömning for diagnostik.

2. Fler personer med diagnostiserad epilepsi
behöver få återkommande uppfoljningar.

3. Det måste skapas fiirutsäthringar ftir att

personer med epilepsi ska få tillgång till
epilepsisjuksköterskor.

4. Det krävs bättre ftirutsättningar ör multi-
professionella team inom epilepsivården.

5. Det behövs mer fortbildning inom epilepsi
till berörd personal.

6. Samverkan mellan olika aktörer inom epi-
lepsivården behöver bli bättre.

Om något år gör Socialsty,relsen nästa utvär-
dering, och Tobias Edbom säger:

- Vi har påbörjat en övers1,n, och under
våren ska vi titta på om det går att göra mål-
nivåer och om rekommendationema kanske

behöver justeras.

lnga data om nuläget
Vad gäller läget i dag, kring årsskiftet 2020-
2021, flnns det iinnu inga data som ger en bild
av hur arbetet med de nationella riktlinjema
fiir epilepsi har gått hittills.

- Det finns ingen officiell information om
vad regionerna har åstadkommit så här langt,

säger Ulla Lindbom, överläkare på neurolog-
kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

- Hur riktlinjema har påverkat epilepsi-

UIIa Lindbom, Korolinska Universitetssjuk-
huset, vor prioriteringsordförande nör de

nationella riktlinjerna togs f ram.

sjukvarden, det har vi ingen aning om. Det
kommer att ta flera år innan det finns data som

visar detta.

Ulla Lindbom ftirklarar att man också mås-

te ha en metod ftir att kunna mäta detta.

- En sådan metod är Socialstyrelsens pa-

tientregister. En annan metod som vi har, men
som ännu inte går att använda, är epilepsire-
gistret (kvalitetsregistren Svenska epilepsi-
registret, ör vuxna, och Svenska barnepilepsi-
registret, reds. anm.).

- Mycket av det som vi vill ftilja gar inte
att följa någon annanstans än i epilepsi-
registren. Och där har vi nästa problem, att det

iir så otroligt svårt att få folk att använda det.

Det är ett bel§nnmer.

Ulla Lindbom poängterar att tillräckligt
med resurser inte avsätts ftir att sköta epi-
lepsiregistren. De sköts oftast enbart på god

vilja, och det flnns inga direkta krav pä att re-
gistreringar ska göras.
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)) Det ör så otrotigt
svårt att få folk

att anvönda
epi tepsi registret.)l

)) Kvalitetsregistren åir alltså helt väsentliga fiir
att det ska gå att folja upp epilepsisjukvården
pä eltbra sätt. Men for få personer med epi-

lepsi flnns med i registren - täckningsgraden

är iirr så länge 1åg. Totalt nio procent av vuxna

med epilepsi finns inlagda i luxenregistret,

men inräknat där finns knappt lvå procent

som ännu inte har gett sitt medgivande till att

medverka i kvalitetsregisterdelen.

Ett stort kvalitetsregister inom neuroområ-

det som fungerar bra i dag är strokeregistret,

Riksstroke. Ett annat exempel på ett stort re-

gister med god täckningsgrad iir MS-registret.

- Men det har tagit25 är attfä MS-registret

på banan, så man måste ha tålamod i sådaaa

här sammanhang.

Det kan behövas stimulansåtgärder eller att

vikten av rutiner for kvalitetsarbete lyfts fram
i regionerna. Men framftir allt krävs datorise-

rat stöd via journalsystemen, med möjlighet
till direkt överforing av data till kvalitets-

registren och inte som i dag där det sker helt

manuellt.

Ulla Lindbom har en fiirhoppning om att

de nationella riktlinjema ska vara en driv-
l«aft, att verksamhetschefer ska fiirstå, skapa

möjligheter och uppmana sina medarbetare

att fflla i registret.

- För Socialstyrelsen kommer att fråga om

de hdr sakema i kommande utvärderingar.
På manga ställen i Sverige finns ambitionen

att fiilja de nationella riktlinjema, och det har

säkert hänt en hel del ute i verksamheterna.

- Men det är en reswsfråga hur långt man

har kommit. Eftersom de nationella riktlinjer-
na ju inte tillftir några nya resurser så måste

det till en intem omfijrdelning av resurser

inom regionerna, avslutar Ulla Lindbom.

Satsar på epilepsivården
Västra Götalandsregionen iir ett exempel på

en region som har satsat på att utueckla epi-

lepsivarden, och man har kommit en bit på

väg med att täcka in delar av de nationella

riktlinjerna. Och coronapandemin har bidra-

git till att de digitala lösningarna har utökats.

I november 2019 öppnades Centrum ftir hög-

specialiserad epilepsisjukvård (nedan kallat
Epilepsicentrum) på Sahlgrenska Universi-

Epllepsra l/2021

tetssjukhuset i Göteborg. Där finns i dag sam-

lad specialistkompetens ftir utredning och be-

handling for dem som har en svårbehandlad

form av epilepsi.
Regionen har en tydlig vårdkedja ftir sina

patienter med epilepsi. Det flnns ett team

på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fiir
luxenverksamhet, och på Drottning Silvias

bam- och ungdomssjukhus flnns ett team lor
barnverksamhet. De två teamen har ett nära

samarbete och ser ti1l att alla som behöver den

högspecialiserade vården också får tillgång
till den.

Dessutom kan patienter från hela Sverige

nu remitteras till Epilepsicentrum fiir bedöm-

ning, och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

beslutade fiir ett par år sedan att epilepsisjuk-

vård ska vara ett av sjukhusets profilområden.

Förhoppningen är att en ökande tillströmning
av patienter i sin tur ska bidra till ökande

))Arbetet med att
utveckla digitala

vårdbesök har
utökats snabbt."

spetskompetens inom Epilepsicenhum, vilket
både patienterna och epilepsisjukvården vin-
ner på.

Digitata lösningar
Föreståndare lor Centrum ftir högspecialise-

rad epilepsivård är Kristina Malmgren, pro-

fessor och överläkare i neurologi. Hon berät-

tar att deras arbete med att utveckla digitala

vårdbesök, som påbörjades före coronapan-

demin, har utökats snabbt under pandemin.

Personer med svårbehandlad epilepsi, som

remitteras till Epilepsicentrum från olika de-

lar av landet, kan forlsättningsvis göra vissa

vårdbesök digitalt, vilket underlättar särskilt
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Kristina lvlalmgren är föreståndore för Epi'

lepsicentrum vid Sahlgrenska Universitets'

sjukhuset.

fiir personer med lång resväg. Digitala vård-
konferenser har också startats med inremit-
terande neurologer och bamneurologer som

behöver råd från kollegorna på Epilepsicen-

trum. Åven regelbundna nationella videokon-

ferenser, där man från hela landet kan ta upp

frågor kring svarbehandlad epilepsi, har in-
letts. Detta är ftirstås mycket positi\,t for att
jämna ut skillnadema som finns i Sverige vad
gäller tillgång till högspecialiserad epilepsi-

sjukvård.
Epilepsicentrum representerar också Sverige

i det europeiska referensnätuerket fiir ovan-

liga och komplexa epilepsier - EpiCARE
(epi-care.eu) - där 28 epilepsicentrum från

13 länder arbetar tillsammans fiir att fiirbättra
epilepsivården i Europa. EpiCARE har regel-

bundna videokonferenser diir man kan disku-

tera med erfama kollegor.

På så vis fir man inom Sveriges epilepsi-

sjukvard tillgång till hela Europas expertis,

säger Kristina Malmgten. o

Text : Christina Arvidsson
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Socialstyrelsens process för att ta fram nationella riktlinjer. Riktlinjerna för vård vid epilepsi

är nu framme vid faserna förvoltning, utvördering och revidering.
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LÄS MER

Sve nsko e pi Ie psi regi st r e t :
neuroreg. se/epitepsi

Sve nska barne pi le psi r e gi st r e t :

bepq.se

Socialstyre lsens ropport:
sociatstyretsen. se/ regter-och-
rikttinjer/ natione[[a-riktlinjer/
om-utvardering

VIKTIGT STYRDOKUMENT
Nationella riktlinjer finns ftir en rad olika
diagnoser och iir tänkta atlvara ett stöd

ör beslutsfattama inom hälso- och sjuk-
vården, till exempel när man ska fordela
reswser eller fiirbättra en verksamhet.

De nationella riktlinjema for vård vid
epilepsi innehåller 47 rekommendatio-
ner om utredning, behandling och upp-
foljning for personer med epilepsi.

I en sammanfathing markerar Social-

styrelsen att epilepsisjukvården måste

bli bäthe och mer jämlik:
"l dag är epilepsivården bristftillig

och ojåimlik. Detfinns effektiva diagnos-

och behandlingsmetoder, men hälso- och
sjukvården utnyttjar dem inte tillräck-
ligt. Några orsaker är brist på kunskap
om epilepsi och brist på resurser till epi-
lepsivården. Dessa nationella riktlinjer
kan därmed vara ett viktigt redskap ftir
att forbättr a epilep sivården. "

I Epilepsia nr l-2019 och 4-2019 berät-
tade Sven Pålhagen, docent i neurologi
och styrelseledamot i Svenska Epilepsi-

förbundet, och Ulla Lindbom, överld-
kare på neurologkliniken vid Karolinska
Universitetssjukhuset, om hur arbetet
med att tafram riktlinjerna gick till.

Personcentrerad vård
- För ökad kvalitet och jämlikhet
Ytterligare en pusselbit för att skapa en jämtik och effektiv
epilepsivård med god kvalitet är personcentrerad vård. Sta-
ten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en över-
enskommelse om att ta fram personcentrerade sammanhå[na
vårdförlopp inom otika sjukdomsområden, däribland epilepsi.
överenskommelsen gätler 2020-2021 .

Bakgrunden till arbetet med personcentrerade

sammanhållna vardftirlopp for olika diagnoser

är bristen på tillgänglighet, patientemas upple-
velse av lång väntan på behandling samt behov

avbättre samordning, bemötande och delaktig-
het inom hälso- och sjukvården. Utgangspunk-

ten ska vara patientens resa genom vårdkedjan.

Det är Nationella programområden §PO)
som beslutar vilka områden som får starta

arbetet, och deras fiirslag lämnas sedan till
SKR. NPO-gruppema, som ska arbeta med
personcentrerade sammanhåltna vårdfiirlopp,
ska vara tvärprofessionella och ha en patient-
representant.

Först identifierar NPO kompetenser och
gör en geografisk fordelning av dessa samt
ftirdelar ut till respektive regionalt program-
område (RPO) och till andra samarbetspart-

ner såsom patient- och professionsfiireningar.
De personcentrerade sammanhållna vårdftir-
lopp som tas fram måste uppSzlla en rad kri-
terier. De ska:

. kunna inbegripa flera specialiteter

. kunna starta i primärvården och vid behov
innefatta socialtj änstinsatser

. kunna innefatta patienter med komplexa
och långvariga sjukdomar

. kunna främja hälsa i hela lorloppet

internationaE I
L Epiiepsy Day I

. utgå fran tillftirlitliga och aktuella kun-
skapsstöd

. utformas så de kan ftiljas i de nya digitala
vårdstöd som regionernajust nu, eller
inom överskådlig framtid, upphandlar i
syfte att stödja arbetet med vårdforlopp i
regionema.

NPO NS (nervsystemets sjukdomar) flck som
ett första område beviljat stroke och TIA.
Därefter initierades en inventering av aadra
lämpliga områden, vilket resulterade i dessa

åtta: ALS, epilepsi, myastenia gravis, multipel
skleros, parkinson, smiirta, traumatisk hjäm-
skada samt stroke del 2. NPO NS prioriterade
i januari 2020 tya områden att starta med -
stroke del 2, epilepsi, smärta och traumatisk
hjärnskada - och samtliga beviljades av SKR
imaj2020. c

Text: Berndt Ohlin

Patientföreträdare utsedd
NPO NS §PO-grupp ftir nervsystemets sjuk-
domar) beslutade i december vilka som ska

ingå i arbetsgruppen, och Epilepsiörbundets
ordförande Berndt Ohlin utsågs till patient-
ftireträdare.

Under 2021ska man arbeta med att ta fram
ett handlingsprogram fiir epilepsivarden i
landet. Uppdraget passar väl in i forbundets
prioritering for den innevarande kongress-

perioden - att verka for implementering av de

nationella riktlinjema ftir epilepsivården.
NPO NS ska ta fram ett personcentrerat

och sammanhållet vårdforlopp vid epilepsi.

Syftet med vårdftirloppet är att bidra till bra
och jämlik vård vid epilepsi genom god sam-

ordning samt att siikerställa att patienter får
adekvat stöd och information. NPO NS vill
att arbetet med vårdftirlopp vid epilepsi grun-

das i de nationella riktlinjema och samtidigt
tydligt visar hur vårdfiirloppet ftir personer

med epilepsi ska se ut.

Inom ramen for arbetet med ett personcen-

trerat sammanhållet vårdftirlopp ftir epilepsi
ingår att ta fram en tydligt beskriven vardpro-
cess med mätbara kvalitetsvariabler samt till-
gång till beslutstöd och teamverksamhet. o
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Baka den nya epilepsibakelsen
Antal: 8-10 st

Botten
130 g smör

125 g florsocker
45 g vetemjöl (eller glutenfi:itt mjöl)
17 g kakao

62 g mandelmjöl

3 äggvitor

Gör så här
Sätt i gang ugnen på 165".

Bryn smöret nötaktigt, och låt det sedan svalna till 40o.

Blanda ihop florsocker, vetemjöl, kakao och mandelmjöl och

sikta ned i smöret (det får inte flnnas några klumpar).

Tillsätt äggvitoma, och blanda ihop till en slät smet.

Bred ut smeten jämnt på en plåt med bakplåtspapper.

Baka i cirka l0 minuter i ugnen, och låt sedan svalna.

Stansa ut cirklar (lika stor diameter som dina mousseformar).

**

Mousse
250 g vispgrädde (gar bra med laktosfi:i)

170 g vit choklad, i bitar
4 gelatinblad

0,5 I vispgrädde, läwispad
hallonsylt

Gör så här
Blötlägg gelatinet.

Kokaupp grädden (250 g), och häll den över chokladen.

Krama ur det blötlagda gelatinet och blanda ned i chokladsmeten.

Viind ihop smeten med den lättvispade grädden.

Fy1l ut moussen i silikonformar.

Spritsa in en käma av hallonsylt (ca 1 msk) i bakelsen.

Lägg den utstansade chokladbotten på moussen; detta blir sedan

bakelsens botten.

StälI in i frysen och låt frysa.

Ta ut ur frysen och 1ägg upp på uppläggningsfat eller tallrik.
Dekorera med valfria bär. Låt stå och tina i 20-30 minuter.

.:,- Garnera med citronmeliss- eller my,ntablad och det

SESTÄLL OBLAT
Vitt du också dekorera din
egenhändigt bakade epitepsi-
bakelse med tjuset?

I så fa[[ kan du bestälta
oblaten, som [jussymboten är
tryckt på, kostnadsfritt från
förbundets kansti, via epost:
info@epilepsi. se.

Vi har köpt in ett begrän'
sat antal obtater - först tit[
kvarn-principen gä[[er!

ätbara epilepsimärket (ljuset). Servera direkt.
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Epi tepsibakelsen skapades
i Hatland
Upphovsmannen till epilepsibakelsen är Peter Bengtsson,

ordlorande i Epilepsiftireningen i Halland. Han har epilepsi

och arbetade som kock innan han utbildade sig till yrkes-

liirare.
Peter har nu tagit hjälp av sina elever på gl,rnnasiesär-

skolans program Iiir hotell, restaurang och bageri på Sture-

gymnasiet i Halmstad. Det var under deras kurs "bageri och

konditori" som eleverna planerade smakema och hur epi-

lepsibakelsen ska se ut.

- Jag har världens bästa jobb. Att få arbeta med ungdomar

med funktionsvariationer och bli en del i deras liv är

underbart, säger Peter och avslutar:

- Nu hoppas jag att vi blir riktigt många som bakar vår nya

epilepsibakelse så att fler uppmärksammar epilepsidagen. o

Text: Sofia Segergren
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Bäst i världen på
backhoppning och
en hejare på pannkakor
Han är en hejare på att steka pannkakor, har kameran med vart han än går och införde V-stilen
i backhoppning som $orde honom bäst i världen. Jan Boklöv har också haft epilepsi sedan han
var barn, men har aldrig burit ljuset.
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Säg Jan Boklöv och du kommer att Iä V-stilen

som §var. Alla som är över 40 i dag vet att
det var han som inforde den banbrytande

stilen i backhoppning i mitten av 1980-ta1et.

Men vi backar bandet lite, nämligen till 1966.

Då foddes Jan Boklöv, och han viixte upp i
det lilla samhället Koskullskulle nordost om

Gällivare.
I dag iir det en ort med knappa 800 invå-

nare, men på frågan hur många som bodde

där under Jan Boklövs uppväxttid blir svaret:

- Jag råikirade inte.

För det ska sägas, tycker Jan Boklöv, att

om frågoma man ställer är lite dumma så ger

han svar på tal. Med glimten i ögat.

-Alla som bodde i Koskullskulle åkte ski-

dor och tolkade bakom en snöskoter, så jag

växte upp med skidoma på. Sedan hade vi
en hoppbacke och foreningen Koskullskulle
AIF som samlade bamen. Jag var fem när jag
gjorde mitt ftirsta hopp i den backen.

Han provade på alpina sporter också, som

slalom och storslalom, men han tyckte inte

det var lika mycket uppskathing i de spor-

terna. Och sedan var det ju det där att med

backhopparklubben flck han åka i väg med

buss fiir att tävla utanfiir kommunen, vilket
också hade sin tjusning.

- Det var minst lika spiinnande som själva
backhoppningen, att som tioåring fa aka i väg
från mamma och pappa och tävla på andra

orter Jag gillade de där bussresorna och
gemenskapen.

Anfall vid stress
Han flck sitt ftirsta epilepsianfall ndr han var

elva år. Han minns att det var en del utred-

ningar med EEG och att han flck medicin ör
att ha kontroll över sin epilepsi. Nackdelen

med medicinen var att tandköttet våixte, så det

behövde kontrolleras med jämna mellanrum.

Och låikaren avrådde honom inte fran att hålla
på med idrott och backhoppning. Det var vik-
tigt fiir Jan Boklöv, då som nu.

- Jag har aldrig själv sett min epilepsi som

ett problem. Jag liirde mig att anfallen kom

niir jag var stressad eller pressad. Under mina

år i viirldshoppareliten fick jag alltid grand

mal ftire säsongen, när jag var tvungen att

koncentrera mig hårt och hålla mig i schack.

- Och så fick jag det alltid efteråt, när

säsongen var slut och anspänningen släppte.

Det var som en urladdning. Men det skrämde

mig inte, och jag visste om att det var så.

Ddremot var det många personer runtom-
kring honom inom backhoppningen som var

oroliga över hans epilepsi och for att han

skulle få anfall under tävling.

- Det är klart atr det var av välvilja och att

de forsökte s§dda mig. Men det blev en an-

spänning i sig att hela tiden känna deras oro.

Det är väl därftir jag aldrig heller burit ljuset.
Det skulle bara göra folk som såg det oroliga

ftir min skull.

En liten väckarklocka
Nä, epilepsi har aldrig varit någon stor grej

ftir Jan Boklöv. Och det är en smula häpnads-

väckande att höra att det var ftirst for sju ar

sedan som hans pappa såg honom få ett grand

mal for ftirsta gången.

- Det var väl en liten väckarklocka ftir mig

att den som ser ett anfall kan ta det så hårt och
tycka att det är obehagligt. Sedan skajag väl
också säga att det här, med att epilepsin inte

varit något hinder ftir mig i livet, har handlat

om att jag haft tur som aldrig blivit skadad

under något av mina anfall.
Hans fiiräldrar har alltid stöttat honom att

göra det han vill; det har varit viktigt for dem.

Han fick satsa på backhoppning fullt ut och
V-stilen kom egentligen till genom ett misstag

- från ett hopp till eft annat niir han var 19 år.

Det var i hoppbacken i Falun.

- Mitt emot hoppbacken åir det en berg-
vägg som ger vinden uppdrift. Tanken är att

man ska skjuta fram höften ftir att hålla ihop
skidoma när man hoppar. Men vinden var
starlq och jag orkade inte skjuta fram höftema.

Så skidorna delade sig som ett V, ochjag lan-
dade på 90 meter i stället ftir 70, som jag bru-
kade.

- Jag visste inte hurjag hade gjort, och trä-
narcnbara skrattade. Men faktum var att hop-
pet var 20 meter liingre. Åven om stilen inte
var rätt så var det svårt att vara arg på något
som var så många meter längre, i en sport dåir
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)) Jan Boklöv fiirsökte fiirstå vad han hade gjort.

Och fiirklarar det med att när man surfar på

en våg i havet måste man ligga framfiir vågen

fiir att den ska s§uta en framåt. Samma sak

. är det i luften - man måste ligga framfiir vin-
den fiir att den ska blåsa en framåt. Genom att
skidorna gled isär och bildade ett V blev han

bredare och behöll fart och höjd och kunde

flyga långt. Han liknar det vid en drake som

kan flyga med vinden.

- Min tränare lät mig fortsätta att utveckla
V-hoppet i andra backar och under olika
förutsättningar. Han trodde på mig. V-stilen
gjorde också backhoppningen 30 procent säk-

rare eftersom man flyger stabilare i luften och
inte i sidled.

Ny stil väckte reaktioner
Men hans nya stil väckte reaktioner - hos

både andra ledare och domare. De ville att

sporten skulle ftirbli densamma som i början
av 1930-talet. Jan Boklöv kallades ftir en flax-
ande kråka och fick poängavdrag ftir stilen och

det estetiska av domarna under tävlingama.
Men han vann ändå eftersom han flög liingst.

Och det åir det som räknas i backhoppning.

- Jag fu stolt över att jag stod emot kriti-
ken. Domama kom i efterhand och bad om
ursäkt och ville bjuda på en Jägermeister.

Han blev svensk mästare åtta gånger och i
december 1988 i Lake Placid blev han ftirste
svensk att vinna en världscuptävling i back-
hoppning. Året därpå kammade han hem

foljande till frun Jorun som jobbar inom EU.
Och det var han som tog hand om sönerna,

som var fem respektive två år när familjen
flyttade utomlands.

- Det är såklart mest damer som är hem-
mafruar och medftiljande. Men det var myck-
et att sköta med pojkama och deras skola och
aktiviteter. I takt med att de blev äldre blev
det lite mer frihet fiir mig.

- På helgema gjorde vi alltid saker med
familjen. Vi har sett mycket av Europa. Bor
man i Luxemburg eller Bryssel är det inte
längre till Paris än det är tur och retur med

liksom blir mer svenska när de bor utom-
1ands.

- Hiir i Sverige hejar vi inte på varandra,

men ndr vi kommer ut i Ewopa blir vi världens

bästa vänner. Vi iir oss själva diir nere, mer
öppna mot varandra. Jag håller kontakt med
våra vänner där via Skype. Och så ses vi när
vi har möjlighet.

Innan de fllrttade utomlands hade han job-
bat på ftirskola i Sverige, och han tänkte söka
jobb på en ftirskola i Luxemburg när sönerna

blev äldre. Men han uppffllde inte det kravet
på pedagogisk utbildning som lorskolan där
krävde. Och så pratade han inte heller fran-
ska, vilket också var ett krav, så det blev inget
med det.

Hans söner heter Joel och Jonas och iir i
dag 25 och 22 är. I{an kallar skämtsamt sin
familj for Familjen J - Jan, Jorun, Joel och
Jonas. Men hunden heter Chaplin.

Han och Jorun häffades i Ömsköldsvik niir
han gick backhoppargyrnnasiet, och de blev ett
par på självaste lucianatten när det var rock-
konsert. Det är 36 år sedan, och de hänger
ihop än i dag. Hans pappa bor kvar i Kos-
kullskulle på ett äldreboende. Och Familjen J

har en stuga i fiällen ddr, utan vatten, avlopp,

toalett eller ström. Dit åker de på somrama och

lever enkelt.

Viktigt att ta upp i skolan
Jan Boklöv har alltid själv kunnat tackla sin
epilepsi, men han vet att det kan vara käns-

ligt att örhålla sig till sin epilepsi ftir andra

som har den - speciellt for barn och ungdo-
mar som ibland känner att de åir de enda i hela

tåget till Arlanda här i Stockholm. Man bor
mitt i Europa.

Trots att de bodde tio ar i Luxemburg lärde

han sig aldrig franska. Han körde med eng-

elska. Men det var under åren utomlands som

han utvecklade sin talang ftir att steka pann-

kakor. Han gör en dubbel sats och får ledigt ut
40 tunnpannkakor. Hemligheten dr att smälta

i 75 gram smör innan och att använda gjut-
järnspanna. I Svenska Kyrkan i Bryssel, som

är en samlingsplats ftir svenskar, var det tra-

ditionsenlig iirtsoppa och pannkakor på tors-
dagar. Då brukade han brassa pamkakorna.

Något han reflekterar över är att svenskar

)) Det var under åren utomlands som

han utvecklade sin
talang för att steka pannkakor.))

världscuptävlingen i backhoppning fijr her-

rar. I bö{an av 1990-talet anammade andra

hoppare, främst yngre, hans V-stil. Och i dag

använder alla den.

Vad gör då Jan Boklöv i dag? Jo, han bor
i Ekensberg i Stockholm. Enligt honom själv

en perfekt plats eftersom den ligger lite av-
sides under Essingebron och precis vid Mäla-
ren. Han åir niimligen ingen storstadsmänniska.

Men det åir ändänäratill ett centrum och in till
stan tar det bara 25 minuter, om han vill.

Han och familjen flyttade till Ekensberg

efter att ha bott utomlands i 16 år, först i
Luxemburg och sedan Bryssel. Han var med-
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att dra i gång

backhoppning

för
rät+"a for de andra, som en slags talman eller
ombudsman.

Kiinner man sig trygg med att klasskamra-
tema vet vad de ska göra om man får ett anfall
blir det inte en så stor grej. Och då kan också

den som har epilepsi väga fräga om hjälp.

- När det gäller yngre bam åir de mer raka
och utan krusiduller. Om någon kommer till
gruppen på Itirskolan, och säger att de har
epilepsi, blir det ett par frågor sedan är det

inget mer med det.

Han har åkt runt och pratat om sin sjukdom
på lokala epilepsiforeningar runt om i landet,

och han tycker att det ska finnas en öppen-

het om epilepsi. Det är inte ens eget fel att

man har epilepsi; det är något man far. Och
ska han ge konl«eta allmänna tips till den som

ska hjälpa till vid ett anfall, och hur han själv
vill bli bemött, är det foljande:

-Avbryt inte anfallet och stoppa inte heller
något i munnen. Det är lättare alt sy ihop en

trasig tunga än att hantera kraschade tänder.

Ett tips till är att se till att plocka bort saker runt
oml«ing, så att det inte går att göra sig illa.

- Den som går fram ska sitta kvar tills man
är fulltmedveten. Var aldrig heller rädd fiir att

kliva fram. Och varar anfallet for länge: Ring
ambulans!

Olika skeden i livet
Nuftirtiden har Jan Boklöv bara anfall tyä
gånger om året. Det är i samband med att han

iir orolig for något eller kiinner sig pressad.

Han har ätit olika mediciner genom årens

lopp och säger att alla mediciner fungerat
olika ftir olika skeden i livet. När han tävlade

åt han en medicin, nu äter han en annan.

Saknar du tävlandet?

- Nej, jag hade inget mer kvar att söka där,

sånt somjag hade kunnat göra bättre. Jag slut-
ftirde det jag hade foresatt mig.

- Sedan bröt jag också fotleden 1990-91.
Den blev stelare, och då kunde jag inte sitta

i position lika bra som tidigare. Det var dags

att avsluta. Och så har jag aldrig gillat som-

marträningen, säger han och ler brett.
Efter karriären var han med och §älpte till

att dra i gang backhoppning for tjejer, så att

det blev en grupp i Europa som kunde träna

och tävla ihop och inte bara några enstaka här

och där.

Ett av hans stora intressen sedan många

år tillbaka iir fotografering. Han har alltid sin
systemkamera med sig när han går ut. Han
tror att den är fiir honom vad handväskan är

ftir kvinnor.

Vad gillar du att fota mest?

- Mig själv i spegeln, säger han skrattande

och lägger till:

- Och natur, lybilder och stadsbilder. Jag

gillar att fotografera faglar. Det är en sport att

fiirsöka fanga dem på bild.

- Däremot är det ingen utmaning att foto-
grafera Kaknästome| det står ju still. Men att

fbrsöka f;inga det i ett visst solljus från en viss

vinkel är ddremot spännande.

Slutligen, vad är det som giorde att just du
uppfann V-stilen?

-Attjag hade en bra fränare som inte fiirsökte
styra mig utan i stället bara var mitt bollplank.
Att jag fick välja vilken väg jag ville gå vidare
med. Mitt ftirsta V-hopp var egentligen ett fel.
Det handlar också om att våga misslyckas for
att utvecklas.

Egentligen skulle Jan Boklöv vara med i
kommande säsong av tv-programmet Mästar-
nas Mästare - hanhar fätt frågan flera gånger
Men liikaren avrådde honom från att delta,
och han kände att han inte heller hade lust att

ftirstöra ftir de andra tävlande om han fick ett

grand mal.

- För mig flnns det egentligen bara en mäs-

tare, och det är Ingemar Stenmark. Han har
vunnit allt man kan vinna, även Mästamas

Mästare, avslutar Jan Boklöv. o

världen som har epilepsi. Därfiir menar han

att detär viktigt att ta upp det i skolan, så att

den som har epilepsi kan kärura sig trygg där.

Men det ska inte varaläraren som informerar
över a11as hulrrden.

- Ungdomar kanyara oroliga for hur kam-

ratema ska reagera om de får ett anfall i sko-

lan. Och jag tycker att den som har epilepsi
ska berätta ftir närmsta kompisen eller någon

man känner sig trygg med och som fiirstår
situationen. Så kan den personen i sin tur be-

)) Han hjötpte titl

tjejer."
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Text: Gerd Eriksson
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Stödjer två forskni ngsprojekt
I slutet av december tog Epilepsifonden beslut om vilka forskningsprojekt som tilldelas medel
från Epitepsifondens utdelning2O2A. Två viktiga projekt får mede[ från fonden - ett projekt
som handlar om kognitiv funktion och ett som vidareutvecklar sensortröjan.

- Det är mycket glädjande att vi kunnat dela

ut pengar till två så spännande och viktiga
projekt som dessa, säger Bemdt Ohlin, som

iir Epilepsifondens ordftirande.
Epilepsifonden iir en ideell siiftelse som

delar ut medel från sin avkastning. Syftet åir

att friimja och stödja vetenskaplig forskning

rörande epilepsi, med fiireträde ftir klinisk
forskning. Projekten ska med ftirdel rikta sig

till bam och unga, ska ha medicinsk, social

eller psykologisk inriktning och ska bedrivas

i Sverige.

Att stimulera forskning om epilepsi är en

av många angelägna frågor för Svenska

Epilepsiftrbundet. Epilepsifonden bildades

1994 med syftet att bygga upp en fond for

epilep siforskning. Epilepsifonden vill främj a

och påskynda den vetenskapliga forskningen

om epilepsi för att bland annat hitta bättre

)) Din hjötp ör av
stor betydelse för

f ramtida utdelning.))

behandlingar, skräddarsydda efter indivi-
dens behov.

Din t4ä1p är av stor betydelse for Epilepsi-
fondens framtida utdelning. Fonden är bero-

ende av gåvor for attväxa och {iir att utdel-

ningen till angelägen epilepsiforskning ska

öka. Gåvor till fonden kommer framfor allt in
genom engångsinsättningar och månadsgåvor

samt vid begravningar, fiidelsedagar och testa-

menten.

Under 2020 har en gåvoknapp skapats på

ftirbundets Facebooksida, vilket ökat insam-

lingen. Det går dessutom att skänka pengar

via dessa betalningskanaler:

Bankgiro 5796-5444 | Swish 123 6429401

Läs mer om Epilepsifonden på:

epilepsi.se/stod-oss/epilepsifonden/ o

Text: Sofia Segergren
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Epitepsifonden 2020

Livssti 1, psykologiska faktorer
och risk för kognitiv försämring
Det ena projektet, som beviljats medelfrån Epitepsifonden, tar tag i den viktiga frågan om kog-
nitiv funktion. Hur förändras tankeförmågan, exempelvis minnet, när man åldras med epilepsi?
Psykotogen Anna Mitey Åkerstedt [eder projektet och hon beskriver det så här:
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kognitiva tester undersöker minne, problem-

lösningsfiirmåga, uppmärksamhet, strategiskt

tänkande med mera. Utifrån testema och andra

metoder kan man göra en bedömning om det

har skett en ftirsämring av tankefijrmågan och

även eventuell orsak till detta.

En orsak till ftirsämrad tankeformåga kan

vara att man är inne i en process av långsam

ftirsämring, som inte iir direkt orsakad av epi-

lepsin. I stället kan det handla om ett annat

sjukdomsftirlopp, som till exempel demens.

Det finns också andra möjliga orsaker till att

man kan uppleva att ens tankefiirmåga inte

fungerar som tidigare. Detta gäller till exem-

pel depression, oro, sömnproblem och stress.

Dessa tillstånd är ofta åtgärdbara, och det är

dåirftir viktigt att kunna skilja ut sådana orsa-

ker från effekter av epilepsin eller av vanligt
åldraade.

I dag vet vi inte i vilken grad dessa om-

stiindigheter {iirekommer hos äldre personer

utveckla kognitiva problem och vilka som har

kognitiv nedsäthring av andra orsaker.

Korrekt bedömning av möjliga orsaker

till kognitiv ftirsämring är viktigt eftersom
det möjliggör att behandling och andra in-
satser bättre kan anpassas till varje individ.
Detta skulle kunna innebära att personer med

nedsatt kognition, som inte är orsakad av en

kognitiv sjukdom, i stället kan få riktad be-

handling ftir foriindringsbara orsaker såsom

depression, sömnproblem och stress.

Deltagama i projektet kommer att träffa
en psykolog som genomftir den kognitiva
testningen. De kommer även att svara på frå-
gor om bland annat psykisk hälsa, stress och
sömnproblem. Detta upprepas två och fem ar
senare. Genom upprepningen kommer vi att

kuma se vilka testmönster och livsstilsfak-
torer i ftirsta mätningen som kan forutsäga
kognitiv nedsättning två och fem år senare.

Med denna kunskap kommer man sedan i
Anno ttitey Åkerstedt, Ieg. psykolog och Ph.D.

Avdelningen för psykologi vid Karolinsko

lnstitutet.

Antalet äldre personer i Sverige med epilepsi
ökar. I dag vet vi inte särskilt mycket om hur
det är att leva med epilepsi i högre åldrar. En
stor kunskapslucka dr att vi inte vet hur kog-
nitiva funktioner, alltså tankeftirmåga som till
exempel minne, fiiriindras niir man åldras med

epilepsi.

För många äldre personer med epilepsi är
just minne, men även andra kognitiva funktio-
ner, nagot som kan upplevas som ftirsämrat.

Trots det får man inte alltid minnesproblem

undersökta och orsaken uhedd inom vården,

vilket kan bero på att epilepsi i sig kan påverka

tankefiirmågan. Det ses alltså ibland som en

naturlig del av epilepsin. Diirftir missar vården

möjligheten till att tidig upptiicka och identi-

fiera eventueila kogrritiva problem.

Ett sätt att upptäckakognitivaproblem är att

genomgå en neuropsykologisk ukedning. Den
genomftirs av en psykolog som med hjälp av

)) Korrekt bedömning av möjtiga orsaker
titl kognitiv f örsömring ör viktigt.r,

med epilepsi. Vi vet heller inte på vilket sätt

de påverkar kognitiva firnktioner. Här finns
alltså änau en kunskapslucka.

Viktigt med korrekt bedömning
Det projekt som vi vill genomfora syftar till
att öka kunskapen om hur psykisk hälsa,

stress, och sömnproblem iir kopplade till ned-

satt tankeformåga hos personer med epilepsi
som är 50 år och äldre. Vi vill också under-
söka om det med hjälp av en kombination av

kognitiva tester och information om psykisk

hälsa, stress och sömnproblem är möjligt att

bedöma vilka som har hög risk ftir att senare

det dagliga kliniska arbetet att kunna anpassa

behandlingen till den enskilda patientens be-

hov. Kunskapen som genereras av studien
kommer fiirhoppningsvis att leda till metoder
att ftirbätha funktionsformåga och livskvali-
tet hos äldre individer med epilepsi. o

Text: Anna Miley
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epileptiska anfall
Utdelning från Epilepsifonden görs också tilt ett projekt som fortsätter utveckla den så kallade
sensortröjan. Fondmedlen ska gå titt att köpa in sensorteknisk forskartid från RISE, Research
lnstitutes of Sweden. Kristina Malmgren, professor och överläkare i neurologi, berättar om
projektet.

" Vid utvecktingen av tröjan
har vi lagt stor vikt

vi d anvöndarpe rspe ktive t."

§

Kristina tÅalmgren bör sensortröjan. I förgrunden en demonstrationströja dör sensorzonerno är gulo så att man ska se dem tydligare.
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Smart tröja som registrerar

\6



Sensortröjan från olika håll.
Tröjan ör svart i verkligheten,
men hör ör sensorområdena

markerade med grått för
tydlighetens skull.

Syftet med projektet, som vi nu fått bidrag

ftir från Epilepsifonden, är att studera

hur en smart tröja med sensorer kan mäta

och skilja mellan olika anfallstyper vid
epilepsi. Det finns ju många olika anfalls-
typer, och det kan vara svårt att siikert veta

vilken sorts epileptiska anfall en person har, sär-

skilt eftersom behandlande läkare oftast inte

ser anfallen.
Vidare kåinner måLnga personer med epi-

lepsi inte av alla anfall de har, framfiir allt inte
nattliga anfall. En del personer har attackvisa
symptom som inte rör sig om epilepsi, och det

iir då viktigt att ta reda på det. Osäkerhet både

kring anfalls§per och anfallsfrekvens kan fiir-
svåra optimering av behandlingen med epi-
lepsiliikemedel.

Vår forskargrupp har i ett tviirvetenskapligt
projekt under flera ar, med stöd fran Stiftelsen
for Strategisk Forskning, tillsammans med in-
genjörer och textilforskare utvecklat en tröja
med fira sensorzoner på underarmar, bål och

rygg. Tröjan registrerar inte bara rörelser utan

också puls, hjärtfrekvensfiirändringar, svett-
ning och blodtrycksftirändringar. Allt detta

kan nämligen påverkas vid epileptiska anfall,

och sammanvägning av sådana fiirändringar
kan bidra till säkerheten i registreringama.

Ska vara bekväm
När vi utvecklade tr<ijan lade vi stor vikt vid
de praktiska aspektema ftir användarna. Trö-
jan ska vara bekväm, av mjukt behagligt tyg
och med god passform. Den ska gä attha till
vardags, till exempel under andra plagg, och

ska inte väcka nldkenhet.
Vi hade så kallade fokusgrupper diir vi frå-

gade om vad som var viktigt med en sensor-

troja, som man ju kan komma att bära flera

dagar eller till och med veckog och utveck-

lade sedan tröjan efter önskemålen. Den går

också att tvälta utan att man tar bort något

V-ringning för herrar
U-ringning {ör kvinnr

mer än batteriet; all annan elektronik är ingju-
ten i plagget. Batteriet behöver bara laddas en
gång per dygn.

Personer med svårbehandlad epilepsi som

deltar i studien bär tröjan när de genomgår

inneliggande epilepsiutredning på Sahlgren-

ska Universitetssjukhuset. För att vara säker

på vad vi mäter så bekräftas våra insamlade

data mot utredningsresultaten med hjälp av

videofilmning och EEG. Detta har vi redan

gjort for tonisk-kloniska anfall, men vi vill nu
undersöka fl er anfallstyper.

Eftersom vi behöver data från många olika
anfall planerar vi inte endast att registrera
personer som genomgår epilepsiutredning på

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, utan också

i Lund och Oslo i ett samarbete kring sensor-

tröjan. För niirvarande utvdrderas höjan endast

hos l.uxna, men den flnns i tre storlekar (S, M
och L) och kommer så småningom också att

kunna anviindas av ungdomar.

Algoritmerna lär sig
För att kunna mäta och klassificera de olika
anfallen behövs automatiska program, så

kallade maskininlämingsalgoriher, som har

lärt sig känna igen dem. När dessa algoritrner

separat lärt sig att känna igen olika sorters

anfall behöver de utvecklas ;tterligare, så att

de också kan skilja mellan anfallstyperna. För

att utveckla dessa algoritmer behövs ett niha

samarbete mellan ingenjörer, som analyserar

CENTRAL ENHET
med bl.a. usb-kontakt

sENsoR BÅLEN
- accel€rometer

- gyroskop
.EKG

BATTERI
(avtagbart)

REFERENS-
ELEKTRODIR

de signaler vi har registrerat, och den medi
cinska forskargruppen.

Målsäthringen på sikt iir att tröjan ska kunna

användas utanfiir sjukhus, i vardagslivet, och

att den ska kunna mäta och skilja mellan olika
epileptiska och icke-epileptiska anfall. Detta
skulle innebiira en stor diagnostisk ftirbätt-
ring. Korrekt registrering av anfallstyp och

frekvens kan bidra till att örbättra behand-

lingen av epilepsi. Vi tror dock inte att sensor-

tröjan kommer att användas av alla med epi-
lepsi utan kanske främst av dem som har en

svårbehandlad epilepsi, där behandlande epi-
lepsiteam överväger olika fterligare behand-

lingsalternativ.
För att vara användbart måste ett sådant

anfallsdetekterande system också utvecklas i
samarbete med användama, så att deras syn-

punkter och erfarenheter beaktas. Vid utveck-
lingen av t«ijan har vi lagt stor vikt vid an-

viindarperspektivet, och detta arbete kommer
att fortsätta.

För att kunna fortsätta utveckla sensortrö-
jan iir vi beroende av forskningsmedel, och vi
fu glada och tacksamma for stödet från Stif-
telsen Epilepsifonden. o

Text : Kristina Malmgren

Epilepsia har skrivit om sensortröjan tidigare,

i nr 1-2019. Lcis mer om utvecklingen av trö-

.jan drir.
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Unik medtemsförmån

Alla har rätt titl en bra försäkring
Epilepsiförbundet är sedan ett par år tittbaka anslutet till en medlemsförsäkring i Unik Försäk-
ring. Detta försäkringskoncept är anpassat titl försäkringstagarnas livssituation och bidrar titt
att skapa en tryggare vardag - en mycket bra medlemsförmån atttså.

att bevaka sina medlemmars intressen, vilket
åir en trygghet. Om någon skulle bli missnöjd
i sitt fiirsäkringsärende flnns möjlighet att få
saken prövad där vid en eventuell tvist.

Epilepsiforbundet är en av fiir närvarande

tio anslutna funktionshinderorganisationer.
Alla medlemmar som tecknar florsäkring i
Unik Försäkring stöttar också sin egen orga-

nisation genom ftirsäkringen, eftersom en del
av premien går tillbaka till organisationen.

Det går att teckna en olycksfallsfiirsäkring
oavsett individuella örutsättningar. Olycks-
fallsfiirsiikringen gäller hela dygnet och är

helt utan självrisk.

- För Epilepsiforbundets medlemmar bör-
jade vi med att ta bort undantaget gällande

epilepsianfall i vår olycksfallsftirsäkring, flor-

klarar Per Liljeroos.

- Vi klassar det som en ythe påverkan, och
det ger rätt att kunna fa hjälp från forsiikring-
en om olyckan är framme.

Olycksfallsftirsäkringen ersätter ftir skador

som drabbar vid exempelvis ett epilepsianfall
och gäller fiir läke- och tandvårdskostnader,

resekostnader och andra eventuella merkost-
nader i samband med en skada. Man kan också

få ersättning fiir vanprydande ärr, medicinsk
invaliditet och om man skulle behöva hjälp-
medel efter ett olycksfall. Dessutom ingår

krishjälp med upp ti11 tio behandlingstillf;illen
hos en psykolog.

- I vår hemlorsäkring finns skydd for bo-
stad och ägodelar samt skydd for både dig och

dina familjemedlemmar vid resa eller överfa1l

samt om ni skuile orsaka en skada på annans

egendom, forlsätter Per Liljeroos och tillägger:

)) 
Chrrklistor och

mallar underlöttar
vid ansökninear och

överklaganåen.t)
- Själwisken är alltid låg, exempelvis en-

dast 300 kronor om du {tirlorar eller skadar

glasögon, hörapparat eller hjälpmedel såsom

rullstol eller permobil.

Anpassad hemförsäkring
Den som tillhör personkrets enligt LSS eller
SoL har möjlighet att teckna hemforsäl«ingen
Hemextra. Per Liljeroos ftirklarar att den ftir-
säkringen är anpassad efter forsäkringstaga-
rens behov så att a1lt som behövs ingår.

- Den gäller ftir dig och for dem du bor

Per Liljeroos, försökringsonsvarig på Unik
Försökring

Försäkringskonceptet hos Unik Försiikring är

unikt i sitt slag och mycket efterfrågat. Det

startades ftjr drygr tio år sedan, och den grund-

läggande id6r,är att alla har rätt till en bra for-

säkring som ger det s§dd som behövs utifran
vars och ens individuella örutsäthringar.

Tyvärr har medlemsfiirmånen inte utnytt-
jats av Epilepsiftirbundets medlemmar i en

utsträckning som den faktiskt fiirtjänar. Trots
att forsiikringar är en ofta fiirekommande
fråga ftir personer med epilepsi, och trots att

ftirbudet har varit medlem i Unik Försiikring
länge, har budskapet ändå inte nåu ut till våra
medlemmar. Det vill vi ändra på.

- Försiikringar anpassade for medlemmar
i olika funktionshinderorganisationer har
tidigare helt saknats. Genom åren har vitt-
nesmålen varit många om att fiirsäkringarna
som funnits på marknaden inte alltid stämmer

överens med de behov man faktiskt har, säger

Per Liljeroos som är forsiil«ingsansvarig på

Unik Försiikring.

Delaktiga i viktiga beslut
Alla organisationer som är anslutna till Unik
Försäkring är delaktiga i styrelsen fiir for-
säkringsbolaget samt är med och fattar alla
viktiga beslut. Dessutom har organisationema

en representant med i prövningsnämnden for
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" tlrdlemsförmånen
har inte utnyttjats
av medlemmarne
i en utströckning

som den

med, om du skulle råka ut fiir ett överfall el-

ler en olycka eller bli sjuk niir du är ute och

reser. Allrisk lösöre ingar alltid i Hemextra

och innebiir ersättning for alla plötsliga och

oforutsedda händelser, med upp till 50000

kronor.
Försåikringen gäller faktiskt även om du

skulle ha glömt att låsa bostaden.

I Hemextra ingår även juristhjälp vid exem-

pelvis överklagande av ett LSS-ärende, något

som annars alltid är undantaget i hemftir-

säkringar hos andra fiirsäkringsbolag. Många

av Epilepsifiirbundets medlemmar upplever

ryviirr allt oftare att samhällsklimatet blivit
hårdare. Självklara rättigheter, som tillkom-
mer dem Iiir att de ska kunna leva ett liv som

andra, ifrågasätts eller nekas rentav av kom-

mun och forsäkringskassa.

ökande behov
Behovet av juridisk hjälp ftr att utforma
ansökningar rätt, så att mar inte stupar på

formfel, eller for att driva processer i ftirvalt-
ningsdomstolarna har ökat påtagligt under de

senaste åren. Det måste vi från ftirbundets

sida uppmiirksamma och ftirsöka hjälpa med-

lemmamamed.

- Juristhjälpen i vår hemfiirsäkring gäller

tio timmars kostnadsfritt juriststöd och han-

teras av ett nätverk med tio jurister som kan
ge råd och/eller vara ombud i rättsprocesser,

berättar Per Lilj eroos.

- Tanken är altnär du ringer till Unik För-

siikring ör råd i juridiska ärenden, så ska vi
snabbt kunna slussa dig vidare till rätt kompe-

tens. Vi kommer också att ta fram tillgängliga
checklistor och mallar som underlättar vid
exempelvis ansökningar och överklaganden.

Per Liljeroos tillägger at| de är medvetna om

att tio timmar inte är fullt tillräckligt i många

drenden.

- Mer tid kan behövas, och vi ftirhandlar

nu med nätverkets jurister om möjligheten att

ge r abatt pä överskjutande tid.

Unik Försiikring erbjuder alla medlemmar

i anslutna organisationer en palett av anpas-

sade lorsäkringar fiir boende, fordon, båt och

olycksfall med mera. Som exempel kostar det

inte något extra att fijrsäkra en anpassad bil

- inte alltid en självklarhet hos andra ftirsäk-

ringsbolag.
Förbundet ser i denna medlemsfiirmån en

stor potential till ökad trygghet for våra med-

lemmar, i alla de situationer som kan uppstå

i livet. Vi ser också en utvecklingspotential i

att vi i dialog med Unik Försäl«ing kan på-

verka innehållet i ftirsäkringsvillkoren och

kan finna nya forsåikringar som täcker med-

lemmamas behov; sådana diskussioner pågar

redan.

Alla medlemmar uppmanas härmed: Ta

vara på denna unika medlemsformån! o

Text: Berndt Ohlinf örtjönar."
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Försäkråzrgar sY?ed ur:åka wxll*k*x

Vi er§uder dig som rnedlem i någon w vära anslutna organisationer trygga

och omfattande forsäkringår som en mycket fördelaktig medlemsfirmån. Vi
har anpassat försäkringarna efter behov som vi vet 6nns. Några exempei:

t\ |\
Unik Hemförsäkring:
. tåcL:r hjälprredrl ulf ti// 200 000 l<r.

. er.rrit ter Jd r/oradc c //cr :rtatlalt glxögo n och

höl-tt?'fcra"trr n;ed en siålzrisl 7å enda$ !la1
lt.

ffar tlu ett siirs*ik belsat Jsar du r]essato*

y tterligare.förde lar i lt emfii rs iikr in ge n:

' lii*er:to/t/. i ba:luden iittn on dörrcn år r,liitl

eller orn nlcAeh ;ir utlånd-
. innehåller ett rtitt:sl:tdd som. årn gäller lär

ö ut rk lr g,tn dt tt L S S - åren,Jn.

Unlk Bilförsäkrinq;
. fiqy i.n,1gt f rutniepås/og cn du

Ltr an tnVtssrd bi/.
. l;lir inte ljtrare orn du s.jdlv inte

bor nå.got l|)r,|ctt.
. itt t l.i!/,: .t, ,4llri. .-1rt. :/.:<g

.[)r s*at/or inrhtiigt i bilcn.
. år ruiljimrir/:t med Nq/ur-

;!,if,iii,:,f:"' ,:§.
Brn Miljät:al. s"nilim,,

'*rzzk 
rt{:Tn;z{:*-

När du ringer tili oss behöver du inte göra några knappval på telefonen.

l)u får direkt prata med en person som kan hjä1pa dig i alla dina ärenden.

l)u kan vä1ja att betala din fbrsäking varje månad via autogiro utan att det

kostar något extra. Vi viil att det ska vara enkelt att vara försäkrad hos ossl

ffi *Xå*l§X @,,,*,*,,,u,o0ö*,u"" i:ii,:r'Jå?;, ftr4t*,
@ nue : ,' : ' dhi' $irlanru?nnir @ ^"'
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En dag på kansliet
Förbundskansliet har just nu sex anställda, på het- och deltid samt visstid. Vi arbetar med
många olika uppgifter som ti[[ exempel medlemsfrågor, medlemsregister, tidningen Epilepsia,
sociala medier, stöd tilt lokalföreningarna, ungdomsverksamheten och förbundsstyrelsen samt
planering av påverkansarbete och strategier.

Kansliets aöetsuppgifter sköts av: en kommu-
nikatör, en redaktör/administratög en projekt-
assistent, en fiirenings- och en ungdomskon-
sulent samt en kanslichef/forbundssekreterare

- alla i gott och glatt samarbete.

Under pandemin arbetar vi till största delen

hemifrån. Men en dag varje vecka åker en

eller flera av oss till kansliet fiir att uträtta de

ärenden som behövs, till exempel ta hand om
inkommande post med bland annat fakturor
och bankpapper. Denna dag passar vi också

på att skicka ut beställningar av epilepsimär-
ken och epilepsiboken som kommit in under
den senaste veckan.

Under december såg en §pisk dag på kans-

liet, for forbundssekreteraren Sofia Segergren,

ut så här:

8.15 Kommer till kansliet. Startar datom,
kollar brevlådan och e-posten och skriver ut
de fakturor och beställningar som kommit
digitalt under den senaste veckan.

9.00 Fiirdigställer post och utskick.
10.00 Möte med kanslipersonalen på Teams,

som sker varje onsdag. Då planerar vi våra
gemensamma arbetsuppgifter och uppdaterar

varandra om vad som händer och har hänt
under veckan.

11.00 Besvararnågra inringande samtal från
kanslitelefonen.
12.00 Magen böriar kurra redan vid 11.30,

men man vi1l ju vara klar med syssloma innan
man går på lunch. Den dag vi åir på kansliet
blir det hämtlunch - ofta från sushistället
tvärs över vägen.

12.45 Ringer några samtal och stämmer av

kommande projekt.

14.00 Skriver några informerande texter till
Föreningsmej I och Epilepsia.

15.30 Följer upp några saker på att-göra-
listan efter mötet på formiddagen.
16.00 Bollar id6er med medarbetama.

17.00 Dags att åka hem.

I januari övertas en del av dessa arbetsupp-
gifter successil,t av den nyanställda redak-

töreniadministratören Christina Arvidsson. Då
kan ftirbundssekreteraren ägna mer tid ät att
planera, driva igenom arbetsuppgifter från
kongtessen och verksamhetsplanen, utveckla
samarbeten samt påverkansarbetet. o

Ny medarbetare
Den 9 december fick vi en
Christina Arvidsson, anstä[[d
på halvtid.

Jag är utbildad sjukgymnast och arbetade

som sjukgymnast, framftir allt med neuro-
inriktning, under 1990-ta1et och en bit in på

2000-ta1et. 1995 började jag dessutom jobba
parallellt som frilansskribent, säger Christina.

Skribentsysslan utökades til1 andra redak-
tionella uppdrag, såsom textredigering, redak-
törskap och administration, och under början
av 2000-talet övergick Christina till att bara

arbeta redaktionellt och administrativt.

- Till exempel så har jag textredigerat
Personskadeforbundet RTP:s tidning Liv och

Epilepsia 1/2021

ny medarbetare på kanstiet -
som redaktör och administratör

RG Aktiv Rehabiliterings tidning Kick under
många år nu. Och jag jobbar som redaktör
och administratör ör FysioScience, en tid-
skrift fiir fu sioterapeuter/sjukgymnaster.

Christina tycker att det ska bli både roligt
och spännande attjobba på Epilepsiftirbundet.

- Jag ser mycket fram emot att sätta mig in i
verksamheten och arbetsuppgifterna. Och jag
fick verkligen en håirlig flygande start, rakt in
i produktionen av detta nummer av Epilepsia.

Till en början jobbar Christina mycket från
sitt hemmakontor, på grund av coronapande-

min, och är på plats på kansliet ungef?ir en dag

i veckan.

- Det iir en besviirlig tid for oss alla just
nu. Men jag ska göra mitt bästa for att sköta

mina arbetsuppgifter oavsett på vilket kontor
jag beflnner mig. r
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ANMÄLAN
& FRÅGOR:

KOSTNAD:

INFO:

OMMEN TILL EN

K INFORMATION
Barn och ungdomar upp till 25 år med epilepsi och deras
familjemedlemmar.

Kostnadsfritt.

Vi finns på
många håll!
5tå en signat titt närmaste

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

Epitepsiföreningar
Btekinge tän 073-817 09 84

Datarna 0243-627 38

Bohustän 070-756 35 34

Gävteborg 073-965 84 56

Göteborg 031-13 60 62

Hatland 070-855 87 22

Huttsfred-Vimmerby 070-506 85 52

Jämtland 070-509 66 38

Jönköping 076-17295 41

Katmar län 0499-400 43

Katmar med omnejd 070-653 02 01

Kartskrona 073-817 09 84

Kronoberg 070-3352575
Linköping 070-499 28 42

Lund 076-838 88 76

Matmö 040-18 1610

Norra Skåne 0451-895 66

Norrbotten 073-180 37 67

Norrköping 070-2A3 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

Sundsvat[ 070-529 78 47

Södermantand 070-221 48 14

Uppsata 070-388 16 86

Värmland 073-058 39 55

Västerbotten 070-222 18 00

Västra Btekinge 073-817 09 84

Örebro 073-058 39 55

Östergötland 070-529 95 24

21 Epllepsia ll202l

Svenska Epi tepsiförbundet

tt o7o-6ze 4106

@ info@epitepsi.se

@ www.epitepsi.se
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Varsågod - hiir kommer ett nytt korsord diir vi söker meningar med en tvist som har med bildema att göra. Tre vinnare som dras fråLn de svar som

kommit in med rätta lösningar fär två Sverigelotter med möjlighet till storvinst! (Svenska Epilepsijörbundet är medlemmar i och stödjer Folkspel,

vars inttikter går tillbaka till medlemsförbunden.) Skriv de tre meningarna på ett \ykort och miirk det "Krysset 1" som ska vara fiirbundskansliet

tillhanda senast den 15 mars 2021, altematiW sänd svaret via mejl till info@epi1epsi.se.

Svenska Epilepsifiirbundet, Box 1386,172 27 Sundbyberg
Vinnarna presenteras i nästa nummer av Epilepsia. / Lycka till!
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Bland de som löst korsordet med rätt svar:

Tomtekisse med tomtenisse, Håll huvudet kallt
och Extraljus fi)r hus.

i Epilepsia nr 412020 har vi dragit tre namn:

Cornelia Bosdotter, Sörsj ön

Aina Svensson, Asarum

Claes Kuno, Nyköping

Sverigelotter är på väg till er!

Här är lösningen på Krysset 412020!
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Johan Löndahl i Hässleholm
som hittade citatet

"Jag har ett vtirde oberoende qv vad jag
kan eller inte kan göra."
Citatet fanns på sidan 16 i Epilepsia 412020,

Vi sänder presentkort på två biobiljetter
titl dig.

Vinn biobiljetter!
Har du läst detta nufllmer av Epilepsia riktigt noga?
Då kan du vinna två biobiljetter genom att svara på vilken
sida foljande står:

"Kdnner man sig trygg med att klasskamraterna
vet vad de ska göra om manfår ett anfoll blir
det inte en så stor grej."

Sänd svaret och din fullständiga adress per mejl till:
info@epilepsi.se eller till Svenska Epilepsiforbundet,
Box 1 3 86, 172 27 Sundbyberg, senast den 15 mars 2021 .
Då är du med i vår utlottning.

Lycka till!
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RÄTT sVAR cITATTÄVLING

aa

TAVLING

Swisha
till forskningen
123 642 94 01

lå "pllepsi.se 
kan du @beställa epi lepsi märket

. Pin (märke och text) 40 kr+porto

. HaLsband, kedja och nickeLfritt
sitverfärgat märke, 70 kr+porto

. Halsband, svart plastrem med
karbinhake 60 cm och märke,
80 kr+porto

. Armband, täderband med text
"EPILEPSI" och ett litet märke, 80 kr+porto

Porto titlkommer titt sjätvkostnadspris.



POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen
med ny adress

Adressändring: Returnera titt SEf, Box 1386, 17227 Sundbyberg

Ditt viktiga medlemskap gör förbundet starkare och ger oss möjlighet att:

. informera allmänhet och myndigheter om epilepsisamt om de problem och behov som kan vara

förenade med epilepsi
. främja förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för personer med epilepsi

. motverka fördomar om epilepsi

. påverka samhällsplaneringen så att den bättre tillgodoser personer med epilepsi i deras sociala
situation bl a beträffande arbete, utbildning och boende

. verka för vetenskaplig forskning och utveckling inom epilepsiområdet

. genom förenings- och studieverksamhet medverka till att bryta den isolering som epilepsi kan
leda till

Vi hoppas att du villfortsätta vara medlem under 2021 sä att förbundet kan fortsätta det viktiga
påverkansarbetet. Vijobbar bland annat för att de nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi
följsuppochbörjarvisaresultatihelaSverige'Komihågattbetaladinmedlemsavgift!@
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FOR ATT DU
MEDLEM!


