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81 000 svenskar har en epilepsidiagnos - är du en av dem?
Ring oss på 070-629 41 06 för information, råd och stöd!



Vänner!
Vilken fantastisk världsepilepsidag vi genom-

ftirde den 8 februari! Dagen började i morgon-

soffan på TV4, med Jan Boklöv och Heldne

Sundelin, och sedan fortsatte vi med ett antal in-
tressanta webbinarier. Dagen avslutades med digi-
tal kvällsflka då vi awjöt Peter Bengtssons goda

epilepsibakelse under trivsamt samtal mellan för-
bundsledningen, föreningar och medlemmar.

Jag uttryckte i ftirra numrets ledarspalt en för-
hoppning om att vår satsning på Viirldsepilepsi-
dagen både skulle miirkas och ge ett positivt
al.tryck. Och jag kan väl säga att jag inte blev
besviken: överraskande många deltagare på de

olika webbinarierna, genomslag i w och radio
samt i tidningar över hela landet, flera tusen som

såg våra nya fllmer om epilepsi, nästan 2 000

besökare på förbundets hemsida, bagerier och

medlemmar som bakade epilepsibakelsen och så

vidare.
Säkert har ni ute i föreningama också märkt

av effekter av aktivitetema under epilepsidagen.

Dela gäma med er av dessa till oss i förbundet
och till andra föreningar. Vi behöver alla styrka
oss med positiva "kickar" om vi ska orka med
vårt gemensamma viktiga arbete att synliggöra
epilepsidiagnosen och förbundets verksamhet.

Under webbinariet som handlade om aktuellt
status fiir de nationella riktlinjema och vården ute

i landet presenterades dels förbundets Epilepsi-
rapport 2021, dels Socialstyelsens utvärdering
om läget för epilepsivården i landet. Båda rappor-
terna visar att epilepsivarden fortfarande är brist-
ftillig och ojämlik, framför allt beroende på bris-
tande kunskap om epilepsi och bristande resurser

till epilepsivården, trots att det flnns tillgång till
effektiva diagnos- och behandlingsmetoder i dag.

Jag flck möjlighet att utifrån rapportema sum-

mera ftirbundets ftrviintningar på riks- och region-
politiker: Tillftir tillräckliga resurser ftir att de

nationella riktlinjerna ska kunna efterlevas i hela
landet och ftir att takten i registreringar till kvali-
tetsregistren ska kunna öka. Öppna upp fiör en

skapande dialog med Svenska Epilepsiförbundet

och professionen som leder till att det inte låingre

är en fräga om utan hur och när de nationella rikt-
linjema ska bli verklighet.

Alltför länge och i alltftir många sammanhang

har epilepsivården satts på undantag inom sjuk-
vårdspolitiken. Den uppskattningsvis dryga kvarts

miljon personer med epilepsidiagnos samt familje-

anhöriga som är direkt berörda ska inte behöva

vänta längre - de behöver fa en väl fungerande

epilepsivård i dag.

Arbetsgrupperna NAG-epilepsi (för nationell
personcentrerad och sammanhållen epilepsivård)

samt NHV-epilepsi (för nationell högspecialise-

rad epilepsivård) har redan startat sitt arbete. Jag

är övertygad om att detta kommer att innebära det

verkliga genombrottet för sytliggörandet av epi-
lepsidiagnosen, som vi allahar väntatpå så länge.

Vänner, vi är på gång och kan med tillftirsikt se

framtiden an!

Berndt Ohlin
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Världsepi tepsidagen 2021

Viktig dag för att
Världsepilepsidagen den 8 februari uppmärksammades av Svenska Epitepsiförbundet genom
flera aktiviteter. Resultatet blev uppmärksamhet i medier, välbesökta webbinarier samt många
klick i sociala medier och på hemsidan. Syftet med dagen, från förbundets sida, var att sprida
kunskap om epilepsi i samhället och att påverka så att personer med epitepsi i Sverige ska få
den vård de behöver.

Dagen började med Nyhetsmorgon i TV4 där

Jan Boklöv, medlem i Epilepsiförbundet och
ftire detta backhoppare, samt He16ne Sundelin,

överläkare och ordförande i Svenska Epilepsi-
sällskapet, blev intervjuade. He16ne Sundelin
berättade om vad epilepsi är, och Jan Boklöv
pratade om att han inte låtit epilepsin påverka
hans liv. En gång f,ck han ett anfall mitt un-
der ett hopp, något han inte har berättat om

tidigare. Hoppet gick bra eftersom hans kropp
ändå glorde som den skulle.

Epilepsiftirbundet arrangerade sedan totalt
fem webbinarier under dagen och kvällen,
med mellan 40 och75 deltagare på varje.

Titta gäma på webbinariema i efterhand via
förbundets hemsida (se faktaruta). Följande
ämnen avhandlas:
. Vad iir epilepsi?

. Status för nationella riktlinjer, register och
personcentrerat vardftirlopp.

. Är genterapi framtidens behandlingsform
ftir epilepsi?

. Varf<ir behövs epilepsiteam och epilepsire-
gister?

Sven Pålhagen fiån Epilepsiftirbundet var mo-
derator fiir webbinariet Status jt)r nationella

riktlinjea register och personcentrerat vård-

förlopp. Det är nu två år sedan Socialstyrel-
sen presenterade de nationella riktlinjema för
hur vården av epilepsi ska kunna förbättras.

Det konstaterades att grunden för en bra vård
vid epilepsi är en tät och god kontakt med
hälso- och sjukvården. Socials[,relsens egen,

nyligen publicerade, utvärdering visar att vår-
den följer upp personer med epilepsi alltför
sporadiskt, och det finns stora praxisskillna-
der i landet.

Tobias Edbom, utredare vid avdelningen
ftir analys på Socials§,relsen, föredrog Social-
styrelsens utviirdering av epilepsivården. Han

" Ett viktigt syfte ör att uppmörksamma
och synliggöra epilepsi, över hela vörlden.))
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På kansliet åt vi epilepsibakelser som bakats (och skönkts!) ov
Dreom Pastry By F i Sundbyberg. Stort tack!

Ekbergs konditori i Piteå hade

också bakat tj usi ga epi le psi bake lse r
dagen till öra. Epilepsiföreningen i
Norrbotten hölsar att Ekbergs alltid
stöller upp.

4

Hos Skånskan, ett mysigt cafe i
Halmstod, fanns de goda epilepsi-
bakelserna till salu under hela

veckan.

Eptlepsta212021
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synliggöra epilepsi
) tog bland annat upp att deras utvärdering

visar att besöken i den öppna specialistvår-

den minskar kraftigt med stigande ålder och

att måLnga epilepsipatienter har en behandling

som inte fungerar. Bland dem som stått på

oförändrad behandling i mellan ett och tre år

iir det nästan 30 procent som har besvärande

biverkningar och nästan 40 procent som har

bristande anfallskontroll.

Granskning av epilepsivården
Förbundet publicerade också Epilepsirapport
2021, som har granskat epiiepsivarden och

konstaterar att utvecklingen gar alldeles för
långsamt (läs mer på sid 16-17). Under web-
binariet presenterades epilepsirapporten av

Petter Odmark från Reformklubben. Han på-

pekade bland annat alt det är stora skillnader
mellan regionema vad gäller andelen patien-

ter som prövar de nyare läkemedlen för att

uppnå behandlingsmålen.

Sist under webbinariet berättade Förbunds-

ordförande Bemdt Ohlin om förbundets för-
väntningar på beslutfattare, sammanfattat i
§na punkter:

1) Regionpolitiker behöver i större utsträck-
ning än hittills ta tag i arbetet med att im-
plementera de nationella riktlinjema i sina

respektive ansvarsområden. Tillräckliga re-
surser behöver tillföras frir att riktlinjema
ska kunna efterlevas.

2) Regionpolitiker behöver tillföra tillräckliga
resurser för att professionen ska kunna öka
takten i antalet registreringar i kvalitets-
registren (epilepsi- och neuroregistren).

3) Epilepsiförbundet vill ha en fiirtroendefull
och "skapande" dialog med såväl riks- som

regionpolitiker, baserad på de nationella
riktlinjema samt Socialstyrelsens utvärde-
ring i januari 2021 och ftirbundets Epilepsi-

rapport202l.
4) Epilepsivården iir i dag bristflillig och ojäm-

lik eftersom hälso- och sjukvården inte av-

sätter tillräckliga resuser. Det finns drygt
81 000 personer i Sverige med en epilepsi-

diagnos; medriiknat familjeanhöriga berörs

minst en kvarts miljon personer. De kan inte

vänta längre - de behöver ä tillgång till en

De blivonde barnneurologerna Henrik Granqvist och Ulrike Schmidt, barnkliniken i Kristionstad,
åt lunch och epilepsibakelser tillsammans med kollegor samtidigt som de tittade på lunch-

webbinarium.

" Epi tepsiförbundet arrangerade
totalt fem webbinarier under

dagen och kvöllen.))

JAN BOKLÖV Tru AV §V§HIO§§ §TÖR§TA IDROTTARE

Jon Boklöv och Helöne Sundelin på plats i morgonsoffan hos TV4. lnslaget heter Jan Boklöv

fickepilepsianfall i luften: "Huvudet tog kommondot".
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SW Nyheter Vösterbotten visode reportagen Femårige hlalve lever med svårbehandlad

epilepsi somt stora skillnoder i vården för epilepsi: "vor du bor spelar roll".

p4 Jönköping sönde radioinslaget Helen fick epitepsi nör hon var 13 år: "Jag ramlar omkull"

Ep i t e psifö rb u ndets nyl a nse ra d e ko rt-

fitmer finns nu ott se på vår Youtube-

konol.

) Filmlansering
En annan programpunkt under Världsepi-

lepsidagen var förbundets lansering av kort-

filmer där tre personer berättar om hur det

?ir att leva med epilepsi' Detta är ett led i
uppdraget att sprida kunskap i samhället om

epilepsi. Filmerna annonserades i sociala

medier som nådde nästan 38000 personer,

varav cirka 5 000 personer interagerade med

fllmerna. Filmema kommer också att kunna

fortsätta spridas - de flnns kvar på förbundets

Youtubekanal (se faktaruta)'

Vi avslutade dagen med ett digitalt fika-

webbinarium med förbund, föreningar och

medlemmar. Där pratade vi igenom dagen

och smakade på den nya epilepsibakelsen -
som bakats på flera konditorier och av med-

lemmar runt om i landet.

Viktig uppmärksamhet
Syftet med Världsepilepsidagen är att över

hela viirlden uppmärksamma och synliggöra

epilepsi och dess konsekvenser. Från för-

bundets sida är vi mycket nöjda med dagen.

Förutom Nyhetsmorgon i TV4 så uppmiirk-

sammade även SVT Västerbotten samt flera

tidningar epilepsi på olika sätt - se ett urval

av tidningsklipp och bilder här på uppslaget

samt på nästa uPPslag.

Dagens aktiviteter resulterade i cirka 1 700

besök på var webbplats epilepsi'se, vilket åir

en glädjande siffra. Vi hoppas att webbplat-

sen ska fortsätta att vara en tilltalande kanal

ftir epilepsirelaterad information för många

människor. Och vi hoppas att vi tillsammans

- ftirbundet, lokalföreningar och alla med-

lemmar - kan fortsätta att spliggöra epilepsi

på många olika sätt och via många olika kana-

ler. Tillsammans ska vi nu också, nåir vi har

vind i seglen efter Världsepilepsidagen, sätta i
gång med en medlemsvärvningskampanj som

pågår under varen och sommaren (läs mer på

baksidan av dennatidning). o

Text: Sofia Segergren och

Christina Arvidsson
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I den smålöndska dagstidningen Barometern

fick epilepsi mycket utrymme under vörlds-

epilepsidagen, med ett par fina person-

portrött samt två intervjuer fick lösarna

ta del av hur det kan vara att leva med
epilepsi.

Piteå-Tidningen publicerode ett repor-
tage om familjen Nilsson, ddr epilepsi
har varit en del av vardagen i 20 år.

Tidningen Nya Åland flaggode för :

Världsepilepsidagen ett par dagar före.
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I tre av webbinarierna gick förelösorna
igenom viktigo fakta om epilepsi
(Jan Boklöv, som lever med epilepsi,
samt Benno Benno lÅohler, överläkare
Kar oli nska unive rsi te tssj u khuset), se noste
nytt om genterapi vid epilepsi (Karin

Age rmon, f orskni ngschef Combi G e ne )
samt vikten av epilepsiteom och epilepsi-
register (Helöne Sundeli n, överlökare
Karoli nska u nive rsi tetssj ukh use t ).
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Säsong 2 är här!
- Missa inte de nYa Poddavsnitten

Leva med epilepsi är en podd med ett namn

som till stor del talar ftir sig själv. Den synlig-

gör, via en kanal ltir lyssnande, olika aspekter

på hur det iir att leva med epilepsi.

Så här beskrivs de tre nya poddavsnitten i

säsong 2:

Avsnitt 6: Att få PsYkologhjälP
Det är lätt att1ro att det jobbigaste med epi-

lepsi är själva anfallen. Men för de flesta med

epilepsi är det livet mellan anfallen som är

svårast. Sofia Ljunggren, legitimerad psyko-

1og och psykoterapeut på Neurosjukvården

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar

om hur det går till att fä en neuropsykiatrisk

uhedning och hur man kan ffi hjälp med de

allra mörkaste tankama.

Avsnitt 7: Arbetslivet
Anna har artetat i många år med att köra skogs-

maskin. Men en dag ftir tre år sedan ramlade

hon ihop i skogen i något som visade sig vara

ett stoft epilepsianfall. I samband med det

blev hon av med körkortet och medan medi-

cinema ställdes in fick hon väntatvä år innan

hon kunde återgå till sin älskade skog.

Avsnitt 8: Att vara äldre
Ingela ska snart fflla 70 år och flck sin diag-

nos när hon var tolv år gammal' Ingela berät-

tar om hur det har varit att leva med epilepsi

genom olika skeden i livet: som ung, som ftir-

älder, i arbetslivet och nu som äldre.

Poddens florsta säsong, med fem avsnitt, tog

upp exempelvis hur det är alt fa sin diagnos

och hur epilepsi påverkar framtidsplaner. Du

kan hitta säsong 1 och 2 bland annat via en

länk från förbundets hemsida, epilepsi.se. o

Text : Christina Ar-vidss on

Epilepsia2l202l
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Oppenhjärtigt om anfalt
Den 11 februari synliggjordes epilepsi i w-
programmet Din hjäma, som leds av läkaren

Anders Hansen. Celine Medina, anställd på

förbundskansliet, berättar öppenhjärtigt och

tydligt om hur hennes epilepsianfall brukar te

sig, och vi ffir till och med se en kort fllm av

ett av hennes anfall. Celine berättar också om

när hon åkte pendeltåg under ett anfall.

Det är verkligen värdefullt att alla som

tittar på tv-inslaget dels kan 1ära sig mer om

epilepsi, dels far en inblick i hur ett epilepsi-

anfall kan se ut. Kanske händer detju där vi
alla rör oss, mitt i vardagen.

Inslaget med Celine flnns i avsnitt 5 (sä-

song 2), cirka 41 minuter in i programmet.

Programmet går att se på SVT Play. o

Text : Christinl Arvidsson

Epilepsia212021
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Syns du så finns du
Epilepsiförbundet har under det senaste året satsat på att synas mer, och på rätt sätt, i sociala

medier. Sociala medier har en otrolig genomslagskraft, och genom satsningen kan förbundet

på ett kostnadseffektivt och snabbt sait sprida filmer, bilder, artiklar, nyheter och annat som

syntiggör hur det kan vara att [eva med epilepsi.

Mycket av verksamheten inom Epilepsiftirbundet sker

i lokalföreningama runt om i landet, och då är sociala

medier en viktig kanal ftir att kunna uppmärksamma

och sprida det som händer' Det kan vara ett person-

ligt inlägg på Facebook, snygga bilder på Instagram,

information om ett kommande webbinarium eller en

politisk artikel på Linkedln - alltihop tillsammans

hjälper till att uppmärksamma vad som händer på

lokal, regional och nationell nivå.

Att producera innehåll i sociala medier är ett tids-

krävande jobb, men det iir ett mycket kostnadseffek-

tivt verktyg som kan användas för att sprida informa-

tion som lätt fär stor spridning. Informationen behöver

dock utformas pä rätt sätt, och arbetet kring inlägg i

sociala medier måste vara struktuerat.

För att ffi bästa genomslagskraft i sociala medier är

det viktigt att planera inlägget och att tiinka igenom

följande:

. Vad ska spridas? En film eller en artikel?

. När ska det ske? Kl. 08.00 e1ler kl. 20'00?

. Vem ska läsa? En medlem, en politiker eller någon

annan?

. Var ska det spridas? Facebook, YouTube eller en

annankarral?

. Hur sprids det? Genomarbeta eller bara kopiera?

. Varftir ska det spridas? Synliggöra epilepsi eller

bara fä många likes?

Dela gäma våra inlägg i sociala medier så visar du

både ditt stöd för personer som lever med epilepsi

samt hjälper till att synliggöra epilepsi och dess konse-

kvenser. För ju mer vi syrs, desto starkare blir vi!

Text: Anna Pallin

Res earch : Celine Medina

InLcigg på EpilepsiforbLtndets Instagram under några veckor

i.fbbruori-mars. Hjälp giirna till ott »'nligui;ta epilepsi på

sociala medier genom att gilla ctch dela våra inlägg

Epilepsia 2/2021
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Svenska Epilepsiförbu.det
id.el!.rgarri!iiic.
slenska rpilepsiförbundet är en ideell iniresleorganisation lör persooer med epilepsi'

deras änhöriga oah personer so§ kommer i kontald 6ed epilepti'
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Fler facebooksidor
Epilepsi för vuxna och anhöriga : facebook. co ml gr otps / I 3268 5093 539 7 57

Epilepsi fi nns på Facebook: facebook.com/groups/ 1 2 1 1 91 90693

Föräldrar och anhöriga till barn med epilepsi:
facebook.com/groups/5 I 373080899

Mammor med epilepsi: facebook.com/groups/38 I 535405297 67 5

Alternativbehandling av epilepsi: facebook.com/groups/69868853688 I 5 17

lnformativa webbsidor
Svenska Epilepsiftirbundet - information om epilepsi och fiirbundets
verksamhet: epilepsi.se

Epilepsiwebben - riktar sig till ungdomar och unga vuxna:
epilepsiwebben.se

Vetenskap och hälsa - om forskning inom medicin och hälsa:
vetenskaphalsa. se/taglepilepsi

Janusinfo - vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal:

:a',:. ::'.: ' :&*--

Epilepsiförbundets lokalföreningar :

D alama - facebook. com/Epilepsiforeningen-Dal ama-9 5 41293 64 64 69 84

Göteborg - facebook.com/Epilepsiforeningen-i-Göteborg-1616828951922070

Halland - facebook.com/ groupsl 13027 2650338990

Jönköping - facebook.com/groups/1 3 0361351 081132

Karlskrona - facebook.com/groups/88 422558827 437 0

Kronoberg - facebook. com/epilepsiforeningenkronoberg

Malmö - facebook. com,4EpilepsiforeningenlMalmoMedOmnej d

Norra Skåne - facebook.com,/Epilepsinsk

Norrbottens län - facebook.com/groups 1355249528530081

Norrköping - facebook.com/Epilepsifloreningen-i-Norrköping- I 6 49086452046534

Stockholms län - facebook.com/groups /9257 31 94520

Södermanland - facebook.com/epilepsisodermanland

Västerbottens län - facebook. com/group s/8 5 1 4 1 1 9 I 8287 8 l7

Örebro län - facebook.com,/vannermedepilepsi

Östergötland - facebook.com/epilepsi.ostergotland.22
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@malinsikstrom
- om epilepsi och träning:
malinsblo gg. se/category/epilepsi

@steff_stefani
- om livet som mamma med
epilepsi och psykisk ohälsa:
nouw. com./steffstefani

@lindamarialundgren
- om Elton som har en mycket
ovanlig epilepsi:
rosachica.com

@natalieeneke
- om Elton som fick epilepsi
i samband med sin ftidelse:
varldens starkasteelton.vimedbam. se

lnstagram
Svenska Epilepsiförbundet:
instagram. com/svenskaepilepsiforbundet

Stockholms lokalförening:
instagram. com/epilepsi_stockholm

Skånes lokalförening:
instagram. com/epskane

Malmö lokalftrening:
instagram. com/epilepsiforeningeni-
malmo

Livet med epilepsi:
instagram. com/livetmedepilepsi. se

Social epilepsy:
instagram. com/socal. epilepsy

Epilepsy action:
instagram. com/epilepsyaction

Epilepsiförbundet Ung i Norge:
instagram. com./epi I ep siforbundetung



S1år ett slag för och
professionell vård vid epilepsi
Det var nedrustningen av försvaret som fickAnnicka Engbtom att engagera sig potitiskt en gång

i tiden. Nu är hon inne på sitt 15:e år i riksdagen för Moderaterna. Hon slår gärna ett slag för
sitt kära Biekinge och för en mer professionelt vård av barn med epilepsi.

Blekinge
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)) Det visode sig vara en epilepsi som

vor hormonellt betingad och som vöxte bort.))

Annicka Engblom år yat att pendla till riks-
dagen i Stockholm i veckorna och träffa både

partikollegor och andra riksdagsledamöter.

Likaså att vara ute på besök på arbetsplatser,

ftretag och Försvarsmaktens ftirband både i
Sverige och utomlands. Men nu i coronatider

är det mer stiltje, och det mesta sker på dis-

tans.

- Det ärjättetråkigt att inte få vara ute och

träffa miinniskor. det är det som ger mig in-

spiration. Och det digitala rallära, men det är

inte samma sak som att träffas på riktigt.
Hon sitter med i kulturutskottet, konstitu-

tionsutskottet och Europarådet. Och alt vara
riksdagsledamot är inget nio ti1l fem jobb -
ibland är arbetsveckoma 60 timmar långa, och

det är mycket att läsa in däremellan.

)) rpikpsi ör en
så mörklig sjukdom.
Den ör varierad och

individueU.t,

- Tjusningen med riksdagsuppdraget är att
jag får en inblick i hela samhället, ffir träffa
många människor med olika erfarenheter och

fär vara med och påverka. Sedan har en del
annat ffitt s§ka på foten, som familjelivet
och egna intressen.

I samma fotspår
Annicka Engblom och hennes familj bor i
Rödeby, som ligger norr om Karlskrona i
Blekinge. Diir bor hon med sin man och dött-
rama som är l9 och 2l ar. Äldsta dottem går

i samma fotspår som Annicka Engblom själv
gjorde som ung och har tagit anställning inom
det militära. Niir Annicka Engblom en gång i
tiden skulle välja vad hon skulle jobba med
stod valet mellanattbli lärare, sportdykare el-
ler att gå in i det militära.

- Jag valde att göra viimplilcten som radio-

signalist ombord på HMS Stockholm och var

faktiskt då den enda kvinnan ombord; i dag är

det betydligt fler. Sedan pluggade jag vidare på

Marinens officershögskola och Signalskolan.

Jag hade väl med det diir hemifiån, eftersom

min mamma var bilkårist och pappa var med i
frivilliga ftirsvaret. För mig har det alltid varit
viktigt att göra en insats ftir mitt land.

Efter några år bytte hon spår och tog an-

ställning på Försvarets Radioanstalt, som är

en civil myrdighet inom underrättelsetjäns-

ten. Där jobbade hon i tio ar och träffade

också sin man.

Men vi ska backa bandet lite. Axnicka flod-

des i Västerås och utbildade sig till maskin-
ingenjör i gyrnnasiet. Fast egentligen hand-

lade de tidiga drömmama om att b1i opera-

sångerska eller zoolog. Hon gick i musikklass
och hade samtidigt ett stort naturintresse, vil-
ket åir kvar än i dag. Och hon lyssnar fort-
farande mycket på opera. Favoriten är
Giacomo Puccinis Madame Butterfly, och då

ska det helst vara med Luciano Pavarotti i
huvudrollen som Löjtnant Pinkerton.

Anfall varje vecka
När Annicka Engblom var 16 är flck hon ett

epilepsianfall med kramper över bröstet och

andningsproblem. Under den värsta perioden

fick hon anfall varje vecka, men hon var noga

med att berätta ftir kompisar och människor
i sin omgivning hur de skulle hantera henne

under anfallen. Det visade sig vara en epilepsi

som var hormonellt betingad och som växte
bort. När hon var 20 ar kunde hon friskftir-
klaras.

- Epilepsi är en så märklig sjukdom. Den
är varierad och individuell.

När hennes lmgsta dotter Malin var 13 år

fick hon sitt ftirsta epilepsianfall. Anfallen är

sådana att hon faller ihop, svimmar och tap-
par medvetandet en sfund.

- Som att slå av en lampa, säger Annicka
Enblom.

Oftast har Malin haft sina anfall hemma,

och när det var som viirst kom de varje vecka.

Återhämtningen tar flera dagaq och hon är
mycket trött. Nu är Malin 19 år. När hon blev
myndig förra året flyttades ansvaret ftir hen-

nes vård över från bamkliniken till vuxen-
neurologin på det lokala sjukhuset. Och det

visade sig bli enväsentlig skillnad.

- Hon fick en annan behandling och en an-

nan medicinering på r,uxenavdelningen. Och
hon har inte haft något anfall sedan i höstas.

Det var också där som hon för första gången
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Annicka Engblom valde mellan att bli

törare, sportdykore eller att gå in i det

mititöra - hon bestömde sig för det

mititöra.

tyckte att hon fick en riktig grundlig förkla-

ring av hur hjäman fungerar, hur den påver-

kas vid ett anfall och hur den samverkar med

olika mediciner.

Redan från forsta mötet med den nya läka-

ren på vuxenneurologin lades det upp en inten-

siv plan med olika undersökningar och 1äkar-

besök. För Malin var det en stor 1ättnad, och

efter byten och awägningar med olika medi-

ciner är hon al1tså anfallsfri sedan i höstas.

Annicka Engblom vi1l absolut inte kritisera

1äkama på bamkliniken; hon upplever att de

gjorde så gott de kunde under Malins fem år

dar.

- Men faktum är att på just det sjukluset

har inte personalen på bamkliniken samma

neurologiska kunskaper som på vuxensidan,

säger hon och tillägger:

Fem år är en lång tid i en ung människas

liv, med skolgång och tonårstiden som är spe-

ciel1 i sig. Den tiden kanske hade varit lättare

för Malin om hon Iätt ett mer professionellt be-

Epilepsia 2/202 I

mötande och en annan behandling från början'

Annicka Engblom mena-r att epilepsi inte

är en helt ovanlig sjukdom och därför borde

den neurologiska kunskapen om epilepsi även

flnnas på bamklinikerna i regionsjukhusen i
hela landet. Med enkla administrativa åtgär-

der tycker hon att det borde gå att koppla ihop

neurologisk expertis fiir vuxna med bamklini-

kema och patienter under 18 ar, vilket också

skulle göra att det blev en bättre övergång ti1l

vuxensidan.

- Som förälder kände jag ibland vanmakt

över att strukturen såg ut som den giorde. Och

att det också ser så olika ut beroende på var i

landet man bor. När jag ser nu att Malin varit

anfallsfri sedan i höstas blirjag ftirtvivlad och

lite fttrbannad över att hon inte flck tillgång

till neurologisk expertis tidigare.

Mer forskning behövs
Annicka Engblom efterlyser också mer forsk-

ning och en mer samlad kunskap om epilepsi'

Hon tar som exempel Norge och Spesial-

sykehuset for epilepsi (SSE), som är kopplat

till Oslo universitetssykehus och erbjuder

patienter med epilepsi tvärfackliga utred-

ningar, diagnoser och behandlingar'

- Jag skulle önska att det fanns en sådan

samlad expertis även i Sverige. Och jag tyck-

er att det är en medborgerlig rättighet att få

likvärdig vård för sin epilepsi över hela lan-

det.

Hon tycker också att det borde vara lika

självklart att liira befotkningen vad man ska

göra om någon får ett epilepsianfall, precis

som att utbilda i hjiirt- och lungräddning.

Att de runtomkring vet vad de ska göra är en

trygghet för den som får ett anfall. Hon berät-

tar att hennes dotter Malin pratade med sina

klasskamrater och även Annicka Engblom

själv gick till klassen ftir att informera dem

och avdramatisera det hela.

Hon säger att Malin i dag kiinner en lättnad

och en framtidstro och har en förhoppning om

att kunna ta körkort om några år.

- Va{e dag utan ett anfall iir en seger' säger

Annicka Engblom.

Gör gärna något kreativt
När Annicka Engblom inte jobbar gillar hon

att hugga i med händerna, göra något kreatirt'

Det åir ett sätt för henne att bearbeta det som

sker under jobbveckan.

- Det kan vara alltifran attbygga en bod på

tomten, snickra en hylla , gjuta, gfiv4 sy gardi-

ner eller sticka. Jag stickar massor av mössoq

strumpor och vantar som jag ger bort till välgö-

renhet. Mönstren letar jag fram på nätet.

Är det något du önskar att du kunde
göra mer av?

- Träna och ta hand om mig själv. Jag gillar

att röra på mig och att styrketriina, men det

är svårt att hinna med det. Sedan längtar jag

alltid efter att sportdyka igen. Det 2ir en upp-

levelse att vara i vattnet bland flskar, koraller

och vegetation. På västkusten finns ett fantas-

tiskt växt- och djurliv under ytan och på Öster-

sjöns botten flnns många spännande vrak.

Familjen har faktiskt ett rejält akvarium

hemma. Men när malen Vilma Bengtsson,

döpt efter Malins bästa kompis från fiirskolan,

blev över en halvmeter lång flck hon flytta till
en stor bassäng hos Karlsl«ona Akvarieföre-

ning. Småfiskama iir dock kvar i akvariet hos

familjen Engblom i RödebY'

)) Nör hennes yngsto
dotter Molin

vor 13 år fick hon
sitt första

epitepsianf att""

Amicka Engbloms politiska karriär började

på lokal nivå. I tio år engagerade hon sig i
Moderatema hemma i Blekinge, i både kom-

munfullmäktige och kommuns§relsen. Inför

valet 2006 stod hon mellan möjligheten att bli
kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona

eller att företräda Blekinge i riksdagen. Hon

blev med god marginal personkryssad i båda

valen, och på valnatten bestämde hon sig ftir

riksdagen. Ett val som inte var helt lätt för

henne.

- Den kommunala politiken är väldigt vik-

tig, det är den som är niirmast medborgama.

Hon minns hur det var att komma ny till riks-

dagen. Hur lätt det var att gå vilse i riksdags-

huset med alla kulvertar och korridorer' Hur

de skämtade med f;irskingen från Blekinge

och sa att ett möte skulle vara på åttonde vå-

ningen i östra delen av riksdagshuset, som har

våning sju och nio, men ingen våningätta.

- Jag kan säga att efter 15 år i riksdagen

hittar jag inte i alla delar än. Men kollegoma i

riksdagsgruppen tog hand om mig när jag var

ny. Nu är detjag som iir den erfarna och gör

a1lt ftir att dela med mig av det jag kan och

t4
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ge goda råd till dem som åir nya nu, för att de

ska komma in i arbetet. Det är nl4tigt ft)r oss

som suttit i riksdagen ett tag när det kommer

nya förmågor eftersom de har andra id6er och

kommer med nya infallsvinklar.
När hon åir i Stockholm och jobbar längre

perioder bor hon över i riksdagens övematt-
ningslägenheter i Gamla stan. På kvällama
lagar riksdagsledamötema som är utsocknes

ifrån ibland mat ihop och äter tillsammans.

Är du bra på att taga mat?

- Jovars, men hemma är det min man och

lngsta dotter som iir virtuoser i köket.

Slutligen då Blekinge, som hon värderar

så högt. Ett landskap som har eken som land-

skapsblomma, ekoxen som landskapsdjur och

nötväckan som landskapsfägel.

Varför är Blekinge en så bra plats?
Blekinge är ett vackert och kulturhistoriskt

intressant län som fler och fler fär upp ögonen

för. Här flnns både skåirgård och skogsland-

skap, en rik matkultur med lokala matpro-

ducenter och viirldsarv, fiske, golf, hanfverk,

bad, företagsanda, stridsflyg och Marinens
fartyg. Här flnns kort sagt allt. Dessutom bru-
kar vi ligga i topp när det gäller antalet sol-

timmar i landet, avslutarAnnicka Engblom. e

Text: Gerd Eriksson

NOMINERING TILL ÅNETS
..:,.;.:.:GU LDLJ U S PRIS I

"'.t,ll|f*uär det dags igen för Guldljusrådet att utse en värdig Guldljuspristagare!
';,.'.','':.Yerr. tycker du ska vinna priset 2021? Kanske någon i din omgivning har gjort
.:,,:::.:.extra mycket eller varit en viktig förebild för en person med epilepsi?

PRAKTISK INFORMATION

)) gtekinge ör ett vockert och kultur-
historiskt intressont lön

som fler och fler far upp ögonen f\r.ll

VEM: Alla medlemmar och lokalföreningar har rätt att nominera kandidater.

Nominering sker till kanslietliå info@epilepsi.se senast den 1 september.

Blankett för nedladdning finns på vår hemsida epilepsi.se, men kan
också beställas direkt från kansliet.

Frågor besvaras på info@epilepsi.se eller 070-629 41 06,
mer info finns på vår he-msida epilepsi.se.

".,'.:. : :. ',..': :.'.'. : :, .. . : :
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FAKTA

Namn: Annicka Engbtom
Ålder: 53 år
Familj: Man och två

däftrardöttrar
Bor: Rödebyöor: KooeDy
Favoritfisk: Lax
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Epitepsirapport 7071

Större ambitioner behövs inom
epitepsivården
Den g februari, på värtdsepitepsidagen, publicerade Epilepsiförbundet Epitepsirapport 2021.

o"n p"r."r på ett antal svagheter il"i"nr epitepsivård och poängterar att det krävs större

ambitioner inom 
"piiåprirå-rden. 

RegiänpotitiL"i och ansvariga inom hä[so- och sjukvården

behöver prioritera förbättringsarbetä - det är futtt möjtigt med en bättre tillvaro för många

med epitepsi, om det bara görs satsningar.

Epilepsirapport 2021 sammanställer resultat

från en enkätundersökning bland epilepsiftir-

eningarnas medlemmar (201 8), registerdata

från Socialstyrelsen samt uppgifter från Sve-

riges kommuner och regioners (SKR) data-

bas. Utgångspunkten för epilepsirappofien är

de nationella riktlinjema för vård vid epilepsi.

I början av 2021 kom även Socialstynelsen

med en utvärdering, kopplad till de nationella

riktliniema. Utvärderingen ger en bild av hur

läget var inom epilepsivarden i samband med

att de nationella riktlinjema infördes ftr drygt

två år sedan. Många slutsatser i Socialsfyrel-

sens utviirdering bekräftas och kompletteras i
Epilepsirapport 2021.

Hinder i vardagen
Epilepsirapporten beskriver att många som

lever med epilepsi upplever hinder i vardagen

i stor eller mycket stor utsträckning. Det kan

handla om aft epilepsin hindrar vid sociala

aktiviteter, studier eller arbete. Och oroväck-

ande många som har stått på oförändrad be-

handling i ett till tre åLr har besvärande biverk-

ningar och bristande anfallskontroll'
Enligt Läkemedelsverkets behandlings-

rekommendationer ska målet med läkeme-

delsbehandling vid epilepsi vara att uppnå

anfallsfrihet utan besvärande biverkningar.

Detta verkar a1ltså inte uppnås, och epilepsi-

rappofien lyfter fram att professionen måste

involvera patienterna och prova nya kombi-

nationer av läkemedel för att komma fram till
en så bra livskvalitet som möjligt Itir varje

enskild individ.
Något som betonas i både epilepsirappor-

ten och Socialstyelsens utvärdering ar att öet

flnns brister vad gäller uppföljning inom epi-

lepsivården och att det här finns såvä1 regio-

nala som åldersrelaterade skillnader. Många

upplever en otillräcklig kontakt med hälso-

och sjukvården, och det är fydligt att besöks-

frekvensen sjunker med stigande ålder.

Team bör erbjudas
Kontakt med multiprofessionella team är

något som bör erdudas vid epilepsi, men

detta kan ofta inte uppfyllas, enligt epilepsi-

rappofien. Få regioner har tillgång till mul-

tiprofessionella team som är specialiserade

på epilepsi. Det brister också vad gäller till-
gång till neuropsykologiska utredningar och

åtgärder.

Om man tittar specifikt på psykologbesök

fiamkommer det att sådana är mycket ovan-

liga bland dem som lever med epilepsi. Att

besöka en psykolog kan ftirekomma hos bam

och ungdomar men nästan inte alls i äldre å1-

dersgrupper. Här flnns också en stor regional

ojämlikhet, och det finns risk att det iir bo-

stadsoften snarare än behovet som avgör om

man kan fättäffa en psykolog eller ej.

En annan yrkeskategori som det råder brist

på är epilepsisjuksköterskor. Inom flera verk-

samheter flnns inte den kompentensen, vilket

är olyckligt eftersom det dessutom flnns ftir

Iä neurologer. Specialiserade sjuksköterskor

skulle kunna frlla en viktig funktion på

många ställen, speciellt eftersom det första

mötet med vården ofta är just sköterskan.

Tydlig vägledning
Avslutningsvis poängteras i epilepsirapporten

att det är hög tid att regionpolitiker nu tar sitt

ansvar ftir att personer som lever med epilepsi

ska få den vård som de har rätt till. Hälso- och

sjukvården har, i SocialsfyT elsens nationella

riktlinjer, fått en tydlig vägledning om be-

handlingar och metoder - nu behövs politiska

beslut och satsningar på förbättringsarbete

inom epilepsivården. o

Tert ; Cltristina Anidsson
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DIAGRAM 2. Besök per patient i den öppna specialistvården, epilepsi, per ålders-

grupp,2019.
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Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas

)) Kontakt med
multiprof essi oneilo
team ör nagot som

bör erbjudas
vid epitepsi.))

EPILEPSIRAPPORT
Vården är fortfarande brlstfälli9 och inte jämlik

)) uånga som lever
med epilepsi

upplever hinder
i vardagen.))

DIAGRAM 5. Antal psykologbesök inom epilepsivården, per åldersgrupp,2019.
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Diogram 2 ur Epilepsirapport 2021. Både Epilepsiförbundets medlemsundersökning och Social'

styrelsens statistikdatabas indikerar att många som lever med epilepsi har en otillröcklig

kontakt med hälso- och sjukvården.

Diagram 5 ur Epilepsirapport 2021. Det finns bora totalt 96 psykologbesök registrerade för
2019 och nöstan alla besöken rör barn och ungdomar.

r

I Epilepsia nr 1/2021 skrevvi mer om Social-

styrelsens utvärdering som publicerades i
januari 2021.
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Epitepsiförbundets epitepsirapporter finns att läsa här:

epitepsi. se/ [evamedepi [epsi /epi lepsirapport
epilepsi. se/epilepsirapporten-201 8

Om du inte har tittgång titl internet kan du bestätla pappersversioner av

rapporterna från förbundskansliet, tetefon 070-629 41 06.

Socialstyretsens utvärdering samt en rapport om indikatorer för utvärdering
finns att läsa här:
sociatstyretsen. se/ regler-och-rikttinjer/ nationetta- rikttinjer/om-utvardering

En pappersversion går att bestätta, mot en avgift, via Socialstyretsen pubtika-

tionsservice, telefon 075-247 38 80.



Förhoppningar om projektmedel

Fu n ktionsrättsbyrån ska
oge råd i juridiska frågor

Funktionsrätt Sverige har skickat in en ansökan titl Attmänna Arvsfonden om att starta Funk-
tionsrättsbyrån, som ska jobba med juridiska rättighetsfrågor för personer med funktionsned-
sättningar. Om projektet beviljas medel kommer Epitepsiförbundet att vara med på ett hörn.

Epilepsiförbundet är medlem i Funktionsrätt

Sverige, och vår förbundss[T else har nyligen
fattat beslut om en avsiktsförklaring: Vi har

för avsikt att stötta Funktionsrättsb1,rån ge-

nom att betala 20 000 kronor per ar i med-

lemskap efter den treåLriga projekttiden. Vi Iär
då hänvisa en del juridiska ärenden till Funk-

tionsrättsbyrån, vilket skulle bli en värdefull
ftjrmån ftir Epilepsiförbundets medlemmar.

Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige,

berättar så här om projektet som vi alla hop-
pas ska godkiinnas av Arvsfonden:

Det blir a1lt svåLrare för personer med funk-

Nicklas filårtensson, konsli chef på Funktions'

rött Sverige.

Epllepsia212021

tionsnedsättning i Sverige att få sina rättig-

heter realiserade i tillräcklig omfattning ftir
att kunna leva ett bra liv. FunttionsrättsblT ån

ska erbiuda rådgiming - främst via telefon,

webb och mejl - och man ska kunna vända

sig dit ftir att prata med någon som lyssnar

och som kan ftirklara vilka rättigheter som

gäller, vem som har ansvar och vilka vägar

man kan ta för att kräva sin rätt. Funktions-

rättsbyrån ska ta vara på kunskaper samt bidra
till både strukturförändring och stöd för indi-
vider.

En stark aktör
Visionen är att Funktionsrättsbyån blir en

stark, rikstäckande aktör med stabil flnansie-

ring från flera parter. Den primiira målgrup-
pen är individer och anhöriga som behöver
stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör
rättigheter för personer med funktionsned-

sättningar. Funktionsrättsb1,råns rådgivning

ska rikta sig främst till dem som är 18 år och

äldre; ftr barn planeras samarbete med andra

organisationer.

Projektiddn om att skapa en Funktionsrätts-

byrå föddes redan 2018 och ftirankrades i sty-
relse och på ordftirandemöte samma år. Under
2019 pågick arbete med att samordna civil-
samhällets s1m på genomförandet av konven-
tionen om rättigheter ftir personer med funk-
tionsnedsättning. Det arbetet resulterade i rap-

porten Respekt för råttigheter?, som identi-

flerade allvarliga brister där forskare påtalar

hur svårt det är ftir individer att hävda sina

rättigheter. 110 organisationer har ställt sig

bakom rapporten.

Förstudie om behov
Under hösten 2019 och våren 2020 har en

ftrstudie genomfiirts om behovet av indivi-
duellt stöd och juridisk rådgiming. Slutsat-

sen är att behoven av stöd har ökat markant

medan allt fiirre ftirbund har resurser till
denna verksamhet, och samhällets stöd till
individer har minskat samtidigt som ansvaret

splittrats på många olika aktörer. Situatio-
nen ftir personer med funktionsnedsättning
försämrades redan under högkonjunkturen,
innan coronakrisen.
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)) Forskare påtalar
hur svårt det ör för
individer att hövda
sina röttigheter.))

I spåren av coronakrisen ser vi också ännu

tydligare utmaningama med olikheter över
landet och brist på ansvarstagande. De flesta

lokala brukarstödscentrum. som fi nansierats

med stöd från Ar-vsfbnden, har lagts ner de

kom tilt som en efl'ekt av Bemötandeutred-

ningen 1999. Enstaka projekt och utspridda
verksamheter kombinerat med ideella kraller
räcker inte för att ge det stöd till individer som

de har rätt till. Behoven beskrivs solr enolma.

Funktionsrättsblrån komme'r inte att lösa

al1t. men vi hoppas att den ska lligga unLnden

till en mer hållbar och samordnad r erksamhel

som ger ökad kunskap om läget. o

l8

Tert: Nic:klas Mårtensson
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Att vara en föreningsmänniska

En typisk arbetsdag för
en förbundsordförande
Är du nyfiken på att veta mer om vår förbundsordförande Berndt Ohlin och hans uppdrag?
Epitepsia har bett honom berätta om en typisk arbetsdag.

Att vara ideellt ftireningsaktiv är för min del

ett heltidsjobb. Jag kan utan att överdriva

säga att det oftast innebiir verksamhet fem

till sex dagar i veckan. Normalt börjar min
dag vid datorn eller i telefonen vid sextiden

på morgonen och pågar, till och från, långt in
på kvällskvisten - ibland passerar klockan till
och med midnatt.

Jag tänker dock inte hiir beröra alla de

intresseområden och f<ireningar jag är enga-

gerad i, utan fokuserar på miu uppdrag som

ftirbundsordförande i Svenska Epilepsiför-

bundet och hur min vardag påverkas av det.

En typisk dag kan, som ni kanske ftirstår, vara

svåLr att välja ut och beskriva - det finns inget

typiskt med ideellt arbete. Men så här ungeftir

kan en arbetsdag se ut:
Min dag börjar mellan klockan 05.00 och

06.00, och i väntan på att kaffet ska bli klart
startar jag datom för att kolla mejlskörden.

Väl tillbaka från morgonpromenaden, med

vår långhåriga taxpojke Elvis, börjarjag för-

middagspasset med att besvara mejl, ringa

samtal samt oftast att gå in i ett par timmars

videomöten - Zoom eller Teams - med någon

av de olika samverkansorgan, funktionsstöds-

råd och arbetsgrupper som jag sitter med i (till
exempel Funktionsrätt Sverige, Mpdigheten
lor delaktighet, NAG-epilepsi, NHV-epilepsi).

Fortsatta konversationer
Efter en lite längre lunchpromenad med Elvis
tar eftermiddagens arbete vid med fortsatta
mejlkonversationer, avstämningssamtal med

kansliet i aktuella frågor (oftast med for-

bundssekreteraren), samtal eller möten med

föreningar, medlemmar med flera. Eftermid-
dagen brukar också innehålla rägra timmars

Zoom- eller Teamsmöten.

Normalt deltar jag också i någon kvälls-
aktivitet, exempelvis föreningsforum, redak-

tionsråd ftir Epilepsia, AU- eller styrelsemöte

i Epilepsiftirbundet eller någon av de tre epi-
lepsiftireningar jag är ordftirande i. Vid 21-

tiden blir det summering och uppföljning av

dagens verksamhet, med mejlkontakter eller

kanske ett sent kvällssamtal med någon funk-
tionär.

Så här ser det ut ftir det mesta för mig -
men absolut inte alla dagar; det finns också

dagar i veckan som är helt mötesfria, och då

flnns det tid till familjeaktiviteter eller att läsa

in sig på ofta ganska omfattande arbetsunder-

lag till de olika arbetsgruppema. Jag försöker

också som regel att hålla lördagen och sönda-

gen föreningsfria och ägnar mig då åt andra

saker - familjen eller något av mina andra in-
tressen. Men ibland händer det att något möte

behöver förläggas till endera av dessa dagar.

Det iir absolut mitt eget val att vara en aktivt
delaktig förbundsordförande i verksamheten

och samarbetet med Sofia, Anna, Christina
och Celine på kansliet samt med Kent och

Anna ute "pä faltet" är både stimulerande och

motiverande. o

kxt: Berndt Ohlin
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UNIK fÖnSÄfRlNG * formånliga försäkringar
för dig som är medlem i Epilepsiforbundet.

Läs mer på unikforsakring.se eller på epilepsi.se.
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Patientföreträdare
med i viktig grupp
På regeringens uppdrag ansvarar Socialstyrelsen för att i år genom-

lysa området Svårbehandlad epilepsi som nationell högspecialiserad

vård. Socialstyrelsen kommer under våren, tillsammans med sakkun-

niggruppen NHV-epilepsi, attta fram vad inom vårdområdet epilepsi

som kan 1ämpa sig att högspecialisera och koncentrera till maximalt
fem vårdenheter i landet. Målsättningen är att öka kvaliteten i varden

och att göra den mer jämlik över hela landet samt att såikerställa att epi-

lepsipatienten far rätt vård utifrån sina egna ftirutsättningar.

Arbetsgruppen NHV-epilepsi består av representanter från landets

samtliga sjukvärdsregioner samt vår förbundsordförande Bemdt Ohlin
som patientföreträdare. Det första gemensalnma arbetsmötet i gruppen

hölls den 11 mars. Ytterligare två arbetsmöten är inplanerade under vå-

ren samt ett avslutande i juni, varefter arbetsgruppens första rapport

kommer att avges.

NPO, NAG, NHV - VAd
betyder förkortni ngarna?
Det finns 26 nationella programområden §PO) som leder kunskaps-

styrningen för hälso- och sjukvård i respektive område. I ett NPO ingår

experter som har en bred kompetens inom sitt område, och samtliga

sjukvardsregioner iir representerade.

I undergruppen NPO nervsystemets sjukdomar ingår epilepsi, par-

kinson, ms med flera neurologiska diagnoser, fördelade i olika NAG

- nationella arbetsgrupper. NAG-epilepsi är en sådan arbetsgrupp, och

denna grupp ska ta fram riktlinjer ftir vårdftirlopp ftir epilepsi, utifrån
Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

I NPO-systemet ingar även arbetsgrupper för NHV - nationell hög-

specialiserad vard.

Läs mer: kunskapss§,rningvard.se

NAG-epilepsi jobbar på
Uppdraget i NAG-epilepsi är att arbeta fram ett personcentrerat sam-

manhängande vårdförlopp fcir personer med epilepsi. I uppdraget ingår

även att utftira en fördjupad nulägesanalys utifrån patient-, vård- och

omsorgsperspektiv samt att prioritera bland åtgiirderna som rekommen-

deras i de nationella riktlinjema ftir vard vid epilepsi.
Förbundet anser att en av de viktigaste uppgiftema i NAG-epilepsi är

att utifrån nulägesanalysen och vad som sägs i de nationella riktlinjerna
beskriva behoven av kompetens och resurser som vi menar ska flnnas

i de olika vårdstegen på vårdcentraler, regionsjukhus och universitets-

sjukhus. Det lir diirör också viktigt att följa arbetet som görs i NHV-
epilepsi, för att se vilka sl,nergieffekter med mera som flnns.

NAG-epilepsi hade ett uppstaftsmöte den 16 mars, där processen

diskuterades och dlir även slutsatsema i vår Epilepsirapport 2027 pre-

senterades för arbetsgruppen. Arbetet beräknas kunna vara klart för att

skickas ut på remiss under det sista kvartalet 202 1 .

som
Swedbank Humanfond är en svensk ansvarsfull aktiefond som inves-
terar i företag som tar ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor
och miljö. Varje år skänker sparama i Swedbank Humanfond samman-

lagt drygt 40 miljoner kronor till välgörande ändamål, och alla som

sparar i fonden får välja vilken organisation de vill stödja.

Epilepsiförbundet är anslutet till fonden, och genom ditt sparande

far Epilepsiförbundet två procent av avkastningen varje år. Under 2019

bidrog sparama med 286051 kronor till ftirbundets arbete. Och under

2020 blev det ungeftir lika mycket, 285 196 kronor. Detta sätt att spara

är ftirstås väldigt värdefullt för Epilepsiförbundet, och vi vill tacka alla

som stöttar vårt viktiga arbete genom sitt fondsparande.

Läs mer: epilepsi. se/stod-ossAumanfonden

Du kan också kontakta förbundskansliet, telefon 070-629 41 06,

för att få mer information om Swedbank Humanfond.

bidrarSparande

FO RB U N DS NYTT

På epilepsi.se kan du
bestätla epi lepsi märket
. Pin (märke och text) 40 kr+porto

. Halsband, kedja och nickelfritt
sitverfärgat märke, 70 kr+ porto

. Hatsband, svart plastrem med

karbinhake 60 cm och märke,
80 kr + porto

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

Porto til.tkommer titt sjätvkostnadspris.
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Vi finns på
många håll!
Stå en signat titt närmaste

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

Epilepsiföreningar
Btekinge tän 073-817 09 84

Dalarna 0243-627 38

Bohustän 070-756 35 34

Gävteborg 073-965 84 56

Göteborg 031-13 60 62

Haltand 070-855 87 22

Huttsfred - Vimmerby 070-506 85 52

Jämttand 070-509 66 38

Jönköping 076-17295 41

Kalmar tän 0499-400 43

Kalmar med omnejd 070-653 02 01

Kartskrona 073-817 09 84

Kronoberg 070-3352575
Linköping 070-499 28 42

Lund 076-838 88 76

Malmö 040-18 16 10

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

Södermanland 070-221 48 14

Uppsata 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 070-529 95 24

Epilepsia2l202l

Svenska Epi lepsiförbundet

tt o7o-6zs 41 06

@ info@epitepsi.se

@ www.epitepsi.se

m svenskaepitepsiförbundet



varsågod - här kommer ett n14t korsord dåir vi söker meningar med en tvist som har med bilderna att göra. Tre vinnare som dras från de svar som

kommit in med rätta lösningar får två sverigelotter med möjlighet till storvinst! (svenska Epilepsiförbundet c)r medlemmar i och stödjer Folkspel,

vars intälcter går tillbaka till medlemsfr)rbunden.) skriv de tre meningarna på ett lykort och märk det "Krysset 2" som ska vara ftirbundskansliet

tillhanda senast den 26 luli2)2l,altematirt sänd svaret via mejl till info@epilepsi'se'

Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386,172 27 Sundbyberg

Vinnarna presenteras i nästa nummer av Epilepsia' / Lycka till!

Epllepsia212021
22

KRYSSET 212021
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Den som gapar över mycket, Familjetrciff och
Ar tomtegröten slut?

i Epilepsia w ll202l har vi dragit tre namn:

Anneli Kristoffersson, Sundsvall

Gullan Karlsson, Värmskog

Lars-Erik Einarsson, Tranås

Sverigelotter är på väg till er!
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Kia Zakrisson i Växjö
som hittade citatet

"Könner man sig trygg med att klasskam-
raterna vet vad de ska göra om manfår ett
anfall blir det inte en så stor grej."
Citatet fanns på sidan 13 i Epilepsia ll202l.
Vi sänder presentkort på två biobiljetter till dig.

Vinn biobiljetter!
Har du läst detta nummer av Epilepsia riktigt noga?

Då kan du vinna två biobiljetter genom att svara på vilken
sida följande står:

"Detta rir ett led i uppdraget att sprida kunskap
i samhrillet om epilepsi."

Sänd svaret och din fullständiga adress per mejl till:
info@epilepsi.se eller till Svenska Epilepsiförbundet,
Box 1 386, 172 27 Sundbyberg, senast den 26 juli 2021.
Då är du med i vår utlottning.

Lycka tilll

l3 Epllepsia2l202l

RATT SVAR CITATTAVLING
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Swisha
tilI forskningen
123 642 94 01



POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDN ING

Vid definitiv eftersändning
återsändes fcirsändelsen
med ny adress

Adressändring: Returnera titt SEF, Box 1386, 17227 Sundbyberg

Epilepsiförbundet behöver din hjälp för att växa och ge personer
med epilepsi ett framtidshopp. Tillsammans kan vi öka kunskapen om
epilepsi isamhället och främja en bättre epilepsirehabilitering. Var med
och värva en vän, kollega eller klasskompis så att vi växer!

Medlemmarna är vår grund, vår styrka och vår viktigaste resurs. För att få ännu mer tyngd
bakom förbundets viktiga arbete behöver vi bli fler. För ju fler vi är, desto mer kan vi främja
forskningen samt sprida information om epilepsi och dess konsekvenser i vardagslivet.

Vi vill kunna ge den som lever med epilepsi hopp om framtiden, mod att våga vara sig själv,
kraft att välja sin egen väg och vilja att genomföra det. Vi uppmanar därför alla våra medlem-
mar att värva en vän, kollega eller någon annan i sin närhet så att vi kan växa och våga.

Gör så här för att värva
. Be den du värvar att gå in på epilepsi.se/medlem och fylla i medlemsformuläret.
r Som befintlig medlem kan du värva hur många nya medlemmar du vill.
. Värvar du minst tre nya medlemmar får du även förbundets halssmycke eller armband.
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