
Svenska 

 

RBUNDET 

 

111~11.~~ 
imme~e~e~ 

a a".  i  tålnipnyep psi 

~ 

re:22 åqf  top  va  t.011U  

ändlig  92K osa  
id row ste-Ang 

I I 

9  Wh2GUI  b K öök 
OM pipärl 

5flhgab2 ThIln HED27g 



50 miljoner skäl 
att tala om epilepsi. 
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EPILEPSI 
IIMGEN 

60000 svenskar har 
epilepsi. 

Ökad kunskapochforskning 
s för bittrellvskvalked 

—folkspel 
Svenskt föreningstiv gör Sverige böltre för  ails.  

Sverigelotten stöder din förening 
Med Sverigelotten fat du bokstooligen  add  på en gång - vinsten, chans på 25 miyoner och förmånen att göra nytta. 

Och om du köper Sverigelotten av din lokala förening så går överskottet direkt till föreningen. Hela överskottet från 
Sverigelotten går nämligen till klubbar, föreningar och organisationer över hela landet. 

Spela Sverigelotten,  seek]  far Sverige!  
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Bor du i Örebro län och har epilepsi? 
Eller är du anhörig? Alla hälsas 
välkomna till Hälls Konditori, 
Engelbrektsgatan 12 i Örebro, 
den 7 april kl. 13.00 för fika och 
gott därtill. 
Vi pratar informellt om epilepsi och 
annat... 
Frågor? Ring 0708-493821 
Välkommen! 
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4 Assistanshund god investering 

5 När vården sviker står patienten maktlös 

6 Ett komplext område -Tove Hallböök, barnneurolog 

8 Spararna i Humanfonden skänker 305 000 kr 

9 Ungdomar på Idre Fjäll - vi reser oss alltid... 

10 25 timmar som förtroendevald - Kent Bäckrud 

11 Hjärnsignaler fångas med mjuk elektronik 

12 Bristande stöd bakom ofullständiga betyg 
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18 Korsord 

19 Tävling 
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Swisha till förbundets 
vuxen- och övrig verksamhet 
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Margaretha Andersson 

På 
tåget hem igår efter förbundsstyrelse- 

mötet1 blev det lite deppigt när molnen 
började dyka upp och sedan kom snön och 
jag fick mig en promenad hem i snövädret, 
uppfriskande efter en lång resa. Idag är snön 
borta och krokusarna och snödropparna ger 
mig ett leende på läpparna och ett varsel om 
att den härliga våren är på väg! 

Vi har varit på besök på Socialstyrelsen och 
fått Nationella Riktlinjer för epilepsi presen-
terade för oss och jag tycker att det ser myck-
et lovande ut och när du läser detta så är all 
information ute och förbundet skall avge 
yttrande på remissversionen. 

Det vi kämpat för i så många år, genom 
skrivelser, riksdagsmotioner och rege-

ringsuppvaktningar har nu strukturerats, 
diskuterats, avgränsats och prioriterats, näm-
ligen vårdinsatser när det gäller epilepsi, 
både barn och vuxna. Vårt mål att få en järn-
lik vård över hela landet, med bl a tidig 
diagnostik och modern relevant behandling, 
samt uppföljning har kommit ytterligare ett 
jättekliv på vägen. 
Förbundets betoning på det psykosociala 

omhändertagandet och epilepsisköterskans 
ovärderliga roll för personer med epilepsi 
har fått uppmärksamhet. Det bådar gott, men 
än återstår att studera detaljer och sedan im-
plementering. Jag är i alla fall stolt över den 
presenterade bilden. 
Jag vill också rikta förbundets varma tack till 

Sven Pålhagen och Ulla Lindblom som till-
sammans med många andra experter bidragit 
till det förslag som vi och andra intressenter 
har att ta ställning till.  

J
ag vill även tacka alla föreningar som varit 
ute och gjort insatser på Världsepilepsida-

gen. Det är viktigt att vi syns ute i vårt av-
långa land och informerar om epilepsi. 

När det gäller LSS-frågan så arbetas det 
oförtröttligt vidare. Det har blivit vissa för-
bättringar men än är vi inte i mål och vi har 
Funktionsrätt Sverige till hjälp och att det är 
valår i år gör att vi har en lite bättre sits att 
trycka på och det är positivt. 

Ute i föreningarna är det säkert fullt upp 
med årsmöten och planer inför vårens 

aktiviteter. I den förening jag är aktiv i, Bo-
huslän, så planerar vi att spela minigolf och 
ha lite familjeaktiviteter samt kanske även 
göra en dagstur med buss och båt. Jag kan 
inte avslöja för mycket då vi är i planerings-
stadiet. 

Tack vare att vår förening har medlemmar 
som prenumererar på BingoLotter så får vi 
alltid några tusen extra till aktiviteter. Ett litet 
tips till föreningarna ute i landet och det är 
lätt att registrera sin förening hos Folkspel. 

Jag vill åter igen efterlysa kända personer 
med epilepsi som är villiga att träda fram. 
Vi vill visa att öppenhet om vår diagnos i 
längden hjälper att få bort fördomarna om 
epilepsi. 

Jag vill slutligen passa på att önska er alla 
en riktigt skön vår och stor framgång i ert 
epilepsiarbete ut i föreningarna. 

Margaretha Andersson 
Förbundsordförande 
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Assistanshund god 
investering för både 
individen och kommunen 

Malin Ekman Aldén. Foto: Mfd 

Vad är vitsen med assistanshundar, och varför beviljas de så sällan av kommuner och landsting inom 
ramen för socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagen? 

Här svarar Malin Ekman Al~, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, på fem frågor om de 
nyttiga djuren. 

Vilken är den största nyttan med 
assistanshundar? 

- Framför allt att de kan bidra till 
att ge en person ett mer självständigt 
och oberoende liv med bättre livs-
kvalitet. För ett barn som har epilep-
si kan en hund som varnar när man 
får en kramp exempelvis innebära 
att man ändå kan sova i sitt eget 
rum. 

För en person som har svaga 
muskler kan stödet från en hund 
innebära att man självständigt kan 
fortsätta handla eller göra andra fy-
siska aktiviteter som man annars 
hade behövt få hjälp med. För en 
person med psykisk ohälsa kan en 
hund bidra till att vidmakthålla 
struktur och ordning i livet, minska 
ohälsan och behovet av medicine-
ring. 

Vem behöver en assistanshund? 
- Den bedömningen måste bruka-

ren göra själv men givetvis i samspel 
med professioner som exempelvis 
arbetsterapeuter eller fysioterapeu-
ter. Det måste så klart finnas ett be-
hov i botten, men också ett intresse 
och en förmåga att ta hand om en 
hund. 

Är det bara vid fysiska sjukdomar 
och nedsättningar som en 
assistanshund kan vara till hjälp? 

- Nej, det kan även gälla vid psy-
kiska, kognitiva och neuropsykiat-
riska funktionsnedsättningar. Det 
finns exempel på barn med autism 
och som ofta rymmer där en tränad 
assistanshund kan bidra till att  

hålla ordning men också varna när 
utflykten blir för omfattande. 

För föräldrarna innebär ju det en 
mycket större trygghet och för bar-
net en kraftigt ökad rörelsefrihet 
och självständighet. För en person 
med psykisk ohälsa eller kognitiv 
problematik kan en assistanshund 
skapa mening och struktur i livet 
och vara en förutsättning för att hen 
över huvud taget tar sig ur sängen 
på morgonen. 

De assistanshundar som finns i dag 
har brukarna och deras familjer 
skaffat för egna pengar. Varför har 
ännu inga hundar bekostats av 
kommuner och landsting? 

- Jag tror att kunskapen om hund-
arna och vilken nytta de kan göra 
fortfarande är låg bland bistånds-
handläggare, förskrivare och annan 
rehabiliteringspersonal. 

De analyser som gjordes i den 
försöksverksamhet kring service-
och signalhundar som regeringen 
bekostade under tre år visar att det 
inte finns några hinder i hälso- och 

sjukvårdslagen eller socialtjänst-
lagen att bevilja denna typ av 

hund som insats eller hjälp-
medel. Det kan dock vara så 
att det här är en främmande 

eller kanske ny fågel i 
landstingens och 

kommunernas stöd-
utbud och att de 

inte riktigt hittat 
\ formerna för 

att hantera 
' hundarna i 

sina bistånds- 
eller hjälp-

medels-
verksam- 

heter. 

Foto: istockphoto.com  
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Myndigheten för delaktighet är en 
kunskapsmyndighet som arbetar inom 
funktionshinderområdet. Vi arbetar för 
att alla, oavsett funktionsförmåga, ska 
kunna vara fullt delaktiga  i  samhället. 
Vi driver på utvecklingen, följer upp 
funktionshinderpolitiken och sprider 

kunskap inom området med FN:s 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning som grund. 

Vårt uppdrag är att verka för att 
funktionshinderspolitiken får 
genomslag  i  hela samhället. 

En assistanshund kan kosta flera 

hundra tusen kronor att köpa in. 

Hur påverkar det möjligheten att en 

kommun eller ett landsting beviljar 

insatsen? 

- Det är möjligt att somliga upple-
ver att inköpskostnaden är hög för 
dessa hundar. Utvärderingen visar 
dock att denna investering snabbt 
kan betala sig eftersom behovet av 
andra stödinsatser kan minska. 

Eftersom assistanshundar också på 
ett så påtagligt sätt förbättrar livs-
kvalitet och hälsa hos sin "hundfö-
rare" är ju detta också en mycket på-
taglig effekt av investeringen. 

Vi människor är olika individer 
oavsett om vi har eller inte har en 
funktionsnedsättning. För vissa är 
en assistanshund den mest träffsäkra 
stödinsatsen. 

Mycket forskning stödjer också att 
djur har en påtagligt positiv hälso-
effekt på oss människor. Om man 
kan kombinera detta vetenskapligt 
belagda fakta med specialträning 
utifrån förares unika behov så säger 
det sig själv att en assistanshund 
för många kan vara nyckeln till ett 
aktivt och delaktigt liv. 

Swisha till 
förbundets 

barn- och ungdoms- 
verksamhet 

123 381 81 19 

Debatt 
När vården sviker står patienten maktlös 

C verige är ett av få länder i Europa som saknar en patienträttighetslag, 
..)skriver Funktionsrätt Sverige i Dagens Medicin. 

Svensk sjukvård är överlag mycket bra. Men det finns områden där vi år 
efter år ligger i botten i den europeiska rankingen. Köer och väntetider är ett 
sådant område. Enligt vårdgarantin ska du som patient få träffa läkare inom 
7 dagar, specialist inom 90 och påbörjad behandling inom 90 dagar. I dag får 
endast 75 procent behandling inom 90 dagar. Även patienter med allvarliga 
cancersjukdomar drabbas. Ibland med fatala konsekvenser. 

Sjukvården har också skyldighet att ge dig en fast vårdkontakt om du så 
önskar. Om du behöver det av andra skäl, ska vården ta initiativ och utse 
en sådan. Trots det saknar var fjärde patient en fast vårdkontakt enligt 
Vårdanalys. För personer med kroniska sjukdomar är detta allvarligt. 

E
tt annat område är den skiftande tillgängligheten på vård över landet. 
Överlevnad och vårdresultat beror på var i landet du bor. Ibland blir 

man som patient tvungen att vända sig till ett annat landsting, även för 
grundläggande behandlingar. 
"Överlevnad och vårdresultat beror på var i landet du bor" 
Enligt Patientlagen ska vården ge patienten information om 
sjukdomstillstånd, behandling, risker för komplikationer och biverkningar 
samt metoder för att förebygga sjukdom eller skada. 
Ändå inträffar det allt för ofta att patienter inte förstår sin behandling. 

Kravet på bra och för patienten begriplig information kan inte nog betonas. 
Inte minst när det gäller multisjuka, personer med kognitiva svårigheter eller 
äldre dementa patienter. 

Alla dessa brister drabbar vissa patienter hårdare än andra. De som är 
starka och pålästa kan oftast manövrera i systemet. Kvar blir de som 

är för sjuka för att orka administrera sin vård, de som på grund av demens 
eller kognitiv nedsättning har svårt att klara det och de som på grund av 
funktionsnedsättning eller begränsad ekonomi har svårt att hantera de resor 
och ökade kostnader som krävs. 

Våra medlemsförbund vittnar om hur deras medlemmar hör av sig och 
söker stöd när vården brister, men det finns inget att göra. Patientlagen är för 
att citera Vårdanalys en lag "helt utan genomslag". 

Svensk sjukvård är bra, särskilt när det gäller överlevnad i allvarliga 
sjukdomar. Men det måste skapas en större trygghet för patienten —  aft  det 
som står i lagen också gäller. Alla ska få vård i tid, en fast vårdkontakt, en 
vårdplan och begriplig och tillgänglig information, precis som det redan idag 
står i lagen. Men i dag finns inga möjligheter att utkräva detta. 

Ett problem är att få politiker i Sverige är medvetna om hur svaga 
patienträttigheterna — ens på högsta nivå. 

V
i på Funktionsrätt Sverige vill därför ge våra politiska partier i uppdrag 
att inför valet vässa sin vårdpolitik och presentera förslag på: 

• hur vårdens ansvar och patientens rättigheter kan tydliggöras i lagen. 
• bättre rutiner för uppföljning och tillsyn av vården. 
• hur patienter ska kunna utkräva sina rättigheter. 

Lars Ohly, fd ordförande Funktionsrätt Sverige 
Marie St&n, ledamot Funktionsrätt Sveriges styrelse 
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Tove är barnneurolog och verksam vid Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg 
sedan 2009. Tove arbetar kliniskt som verksam-
hetsöverläkare på barnneurologen och är ansva-
rig för epilepsisjukvården med fokus på svår-
behandlad epilepsi och ett brett internationellt 
kontaktnät. 

Nyligen blev den högspecialiserade epilepsi-
verksamheten på Sahlgrenska och Drottning 
Silvias Barnsjukhus godkänd att ingå i ett Euro-
peiskt referensnätverk, EpiCARE med syfte att 
öka tillgängligheten till högspecialiserad epilep-
sisjukvård för barn och vuxna. 

Tove har under flera år varit sekreterare i Svens-
ka Epilepsiällskapet och sitter med i styrgruppen 
för svenska nationella epilepsikirurgiregistret. 
Sedan 2016 deltar hon i Socialstyrelsens projekt-
ledningsgrupp för framtagande av nationella 
riktlinjer för epilepsi. 

Tove är docent vid Göteborgs universitet och 
universitetssjukhusöverläkare sedan 2016. 

Forskningen fokuserar främst på diagnos och 
behandling av medicinskt terapiresistent epilepsi 
med både nordiskt och europeiskt samarbete 
runt epilepsikirurgisk behandling, ketogen kost 
behandling samt diagnostik och behandling av 
ovanliga epilepsier, t ex Dravets syndrom. 

Tack till tidningen Barnläkaren nr 4-2017 (red. anm) 
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Ep  _psi  innebär en ständig rädsla att få ett epileptiskt anfall och 
ett ständigt krav på att "sköta sig" vad gäller regelbundna tider och 
sömn, tablettintag, akutmediciner, sjukhusbesök och information till 
omgivningen. 

Att få diagnosen epilepsi är ofta mycket omtumlande och kan 
väcka känslor som rädsla, ilska, oro, osäkerhet och maktlöshet både 
hos den som drabbats men också hos syskon, föräldrar och övrig 
familj. 

personer med epilepsi har genom 
historien tvingats möta både för-
domar och stigmatisering och epi-

lepsi har länge varit en dold sjukdom 
som man undvikit att tala om. Det har 
t ex varit mycket svårt att få en känd 
person med epilepsi att ställa upp i en 
intervju och berätta om sin sjukdom. 

Något som sällan är ett problem inom 
någon annan sjukdom. 

Epilepsi kommer från "elepsia", som 
betyder anfall eller att plötsligt gripa tag 
i och myntades under antiken. Då an-
sågs sjukdomen vara kopplad till onda 
makter och de sjuka förknippades med 
orenhet, där beröring kunde leda till 
överföring av onda andar och epilepsins 
sociala särdrag skapades. 

Kunskapen om epilepsins orsak och 
ursprung har successivt förändrats av 
bland annat Hippokrates som hävdade 
att epilepsi var en sjukdom som skulle 
behandlas med diet och Tissot på 1700-
talet som menade att epilepsianfallen 
hade sitt ursprung i hjärnan. Det dröjde 
dock ända fram till 1969 innan personer 
med epilepsi fick gifta sig. 

Epilepsi är den vanligaste kroniska 
neurologiska sjukdomen och förekom-
mer hos ungefär 0,6-0,7 procent av be-
folkningen. Omkring 50 miljoner männi-
skor i världen har epilepsi och i Sverige 
har ca 10 000 barn under 18 år, epilepsi. 
Omkring 1 000 barn insjuknar varje år. 

För den medicinska vården av barn 
och ungdomar med epilepsi svarar 
barnneurologer och/eller barnläkare 
med särskild kunskap om och intresse 
för epilepsi. 

Två tredjedelar av alla barn som får 
epilepsi blir idag anfallsfria på ett eller 
två läkemedel, och många växer ifrån sin 
epilepsi. De övriga barnen är det viktigt 
att snabbt fånga upp, särskilt de små 
barnen och de med en så besvärlig an-
fallssituation att det kan påverka deras 
utveckling och inlärning. 
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Riskerar utveckla psykosociala problem 
Samtidig förekomst av andra sjukdomar, 
är betydande vid epilepsi. Knappt hälf-
ten av barn- och ungdomar med epilepsi 
beräknas ha andra allvarliga problem, 
oftast beroende på den hjärnskada som 
även orsakat epilepsin. Forskning har 
visat att barn med epilepsi har cirka fem 
gånger så stor risk att utveckla psykoso-
ciala problem jämfört med friska barn 
och risken är betydligt större jämfört 
med barn med andra kroniska sjukdo-
mar. 

Förekomsten av psykiatriska sjukdo-
mar har visat sig vara dubbelt så stor 
jämfört med till exempel barn med dia-
betes. Nyare studier har visat att detta 
gäller även vid nydebuterad epilepsi och 
vid epilepsi där man uppnått anfallsfri-
het med medicinering. 

Samsjuklighet i form av inlärningspro-
blem, uppmärksamhetsproblernatik, 
nedsatt social förmåga, sömnstörning 
och övervikt förefaller ha stor betydelse. 

Kunskapen runt orsaksmekanismerna 
till dessa problem är otillräcklig och det 
förekommer en betydande underdiagno-
stik och därmed risk för underbehand-
ling till exempel med centralstimulantia 
och antidepressiva. Det finns även risk 
för underbehandling med epilepsimedi-
cin i tron att denna är orsak till beteende-
problematik. 

Sverige utgör en förebild — genom 
internationellt register 
Stora framsteg i såväl diagnostik som 
behandlingsmöjligheter av epilepsi har 
skett de senaste åren. Flera nya epilepsi-
syndrom har kunnat definieras genetiskt 
genom ny revolutionerande teknik inom 
Next Generation  Sequencing,  NGS. 

En del har dessutom lett till specifika 
behandlingsstrategier, som till exempel 
vid Dravets syndrom. Alltmer data talar 
för att tidig epilepsikirurgisk åtgärd och 
anfallskontroll kan förbättra inlärning 



och utveckling. Mer än hälften av de 
barn som opereras blir anfallsfria. Kan 
man visa att en synlig lesion är anfallsge-
neratorn blir 75-95 procent anfallsfria. 

Förfinade operationsmetoder och ut-
redningsmetoder inom neuroradiologin 
med MRT tekniker och förbättrade möj-
ligheterna att kartlägga anfallsspridning 
har stor betydelse för resultat. 

Sverige är internationellt en förebild 
genom vårt unika nationella register 
över alla som genomgår epilepsikirurgi i 
Sverige (SNESUR). Det visar att vi håller 
internationell standard både beträffande 
resultat och antal operationer. Cirka 30 
barn opereras årligen i Sverige, men epi-
lepsikirurgi är fortfarande en underut-
nyttjad behandlingsmetod även interna-
tionellt. 

Ketogen dietbehandling imiterar den 
metabola situationen i kroppen vid fasta. 
Vid detta metabola skifte sker biokemis-
ka, metabola, hormonella och fysiologis-
ka förändringar som kan bidra till mins-
kad  neuronal  retbarhet och därmed 
bättre anfallskontroll. Idag har indikatio-
ner för dietbehandling utökats till flera 
metabola rubbningar där hjärnan och 
mitokondrierna inte kan tillgodogöra sig 
socker som bränsle för ATPproduktion, 
men istället kan utnyttja ketonkroppar 
från fett, t ex GLUT1brist  (glucose  
transporter  deficiency syndrome type  1) 
och PD-HCdefekt (pyruvatdehydroge-
nascom-plex  defect).  

Brist  pä  personal med tillräckligt god 
kunskap 
Epilepsi är i hög grad ett funktionshin-
der, där svårigheterna till del består av 
negativa attityder på grund av okunskap 
och rädsla. Mycket har hänt men kvar 
finns förutom rädsla för nya anfall/ska-
dor, förlust av autonomi och oro för att 
inte kunna nå sina livsmål och den stora 
uppgiften för varje barn, ungdom och 
familj med epilepsi, precis som för varje 
människa, hur man ska kunna leva det 
liv man vill leva. Kunskap och därmed 
förståelse och stöd från omgivningen gör 
att man vågar träda fram och fortsätta 
vara samma människa och familj som 
tidigare. 

När det gäller barn med epilepsi sak-
nas på vissa håll personal med tillräck-
ligt god kunskap, vilket ökar risken att 
det tar tid innan barnet får en diagnos. 

Kunskapen om epilepsi inom skola 
och omsorg är också bristfällig, och det 
behövs ett opinionsarbete för att minska 
stigmatiserandet av barn med epilepsi. 

Den specialiserade epilepsivården för 
vuxna skiljer sig avsevärt i struktur och 
funktion jämfört med barnsjukvården, 
vilket kan innebära svårigheter i över-
gången från barn- till vuxensjukvård. En 
särskilt utsatt grupp är barn och unga 
med motorisk och/eller intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Ett multiprofessionellt epilepsiteam 
och en epilepsisjuksköterska kan för-
utom utredning, diagnostik och behand-
ling av epilepsianfall och samsjuklighet 
ge stöd, kontinuitet och hjälp samt in-
formation t ex till förskola och skola. 

Handläggningsstöd vid epilepsi hos 
barn och ungdomar 
Frånvaron av hälsodataregister och kva-
litetsregister innebär att prevalens- och 
incidenstal bygger på bedömningar 
av olika studier av delpopulationer 
och journalgranskningar. 
Uppbyggnad av nationellt 
kvalitetsregister och na-
tionella riktlinjer är 
grunden för verksam-
hetsutveckling och 
förbättringsarbete av-
seende vårdens kvalitet, 
kostnadseffektivitet och 
geografisk jämlikhet. På upp-
drag av Svenska Epilepsisäll-
skapet och med bistånd 
från föreningen 
Margarethahemmet 
har ett nationellt 
nätverk av barn-
epileptologer, 
tagit fram 
dokumentet 

"Handläggningsstöd vid epilepsi hos 
barn och ungdomar ". Ett av SKL och 
föreningen Margarethahemmet finan-
sierat och av SKL godkänt som "kandi-
datregister" (första certifieringsnivån) 
nationellt kvalitetsregister för barn med 
epilepsi, BEpQ har tagits fram av samma 
nationella nätverk bestående av repre-
sentanter för olika professioner i ett epi-
lepsiteam. 

Viktiga internationella samarbeten 
Målsättningen är att alla barn under 18 
år med epilepsi skall finnas med i regis-
tret med uppgifter om utredning, be-
handlingars effekt och biverkningar 
samt sjukdomsförlopp vad gäller såväl 
förekomst av epilepsianfall, som påver-
kan på psykomotorisk utveckling och 
livskvalitet. Syftet är att uppgifterna 
ska användas för kvalitetsuppföljning, 
förbättringsarbeten och som underlag 
för framtida forskning. Registerhållare 
är barnneurolog Tommy Stödberg och 
nationell registerkoordinator är epilepsi-
sjuksköterska Pysse Jonsson. Internatio-
nellt finns idag viktiga samarbeten inom 
ramen för epilepsi. Den högspecialise-
rade epilepsiverksamheten på SU (både 

Sahlgrenska och Drottning Silvias 
Barnsjukhus ingår sedan 2017 i ett 

europeiskt referensnätverk, Epi-
CARE med syfte att öka tillgäng-
ligheten till högspecialiserad epi-
lepsisjulcvård för barn och vuxna 

inklusive epilepsikirurgi; att ut-
veckla gemensamma behandlings-
protokoll; att öka kunskapen bland 

läkare om ovanliga och komp-
lexa epilepsier; att öka utbild-

ningsaktiviteter inom 
nätverket och att öka 
samarbetet kring 
olika register för 
dessa patienter. 

Fortsättning 
på sidan 221 

:111,„6% 
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Spararna i Humanfonden skänker 45 miljoner kronor 

1\6 TACK(  

Spararna i Swedbank Humanfond 
skänker i år 45 miljoner kronor 

till de 74 anslutna ideella organisa- 
tionerna, varav Epilepsiförbundet är 

• en. Spararna skänker årligen 2 pro-
cent av fondvärdet och sedan starten 
1990 har Humanfondens sparare 
skänkt över en miljard kronor. 

Humanfonden är en Svanenmärkt 
och bred aktiefond som placerar i 
svenska företag inom olika bran-
scher. Fonden är en ideell fond och 
två procent av spararnas fondför-
mögenhet går årligen till de ideella 
organisationerna som de väljer att 
stödja. De sparare som valt Svenska 
Epilepsiförbundet har tillsammans 
skänkt 305 244 kr! 

- Det betyder väldigt mycket för 
Epilepsiförbundet att få det här  

fantastiska stödet från våra sparare 
runt om i landet. Det innebär att vi 
kan stärka arbetet för att förbättra 
vardagen för personer med epilepsi. 
Det sker på olika sätt och när vi får 
gåvor av detta slag kan vi planera 
för framtiden. Vi har planer på att 
stärka verksamheten för vuxna med 
epilepsi, säger Margaretha Anders-
son, förbundsordförande. 

Spararnas bidrag är mycket vär-
defullt för verksamheten i de ideella 
organisationerna. 

— Jag vill tacka alla sparare som på 
detta sätt stöttar de ideella organi-
sationernas viktiga arbete. Valet att 
spara i Humanfonden är både lång-
siktigt och ansvarsfullt. Det är ett 
sparande med både hjärta och 
hjärna, säger  Liza  Jonson, vd 
Swedbank Robur. 

Nya siffror - vi är 81 000 istället för 60 000 
Nya data visar att antalet personer med epilepsi i Sverige uppgår till 81 000, varav 69 000 vuxna och cirka 12 000 barn och 
ungdomar (0-17 år). Ungefär 5 500 personer insjuknar varje år, varav 4 000 vuxna och 1 500 barn. Det är ungefär lika många 
män som kvinnor med epilepsidiagnos, detsamma gäller för pojkar respektive flickor. 

irmeli.patricius@epilepsi.se  

Ring 08-6694106 

Boken för dig som har 

epilepsi, är anhörig 

eller som möter personer  , 

med epilepsi i ditt arbete i 

t ex skolan och sjukvården. 

Pris för medlem: 210 kr 

Icke medlem: 250 kr 

Inklusive frakt. 



Solen sken, skidföret var toppen och humöret likaså, när ungdomssektionen arrangerade ett skidläger på ldre Fjäll. Foto Sara Andersson. 

N u är ännu en vecka till ända 
- ännu ett vinterläger som är 
slut. I år har lägret i sin nuva-

rande form pågått under fem år; fem 
år av skratt, glädje, vänskap och ge-
menskap. Javisst har vi snubblat 
ibland och saker har inte blivit som 
förväntat. Pjäxor som inte passar, 
trasiga pulkor och anfall. Men vi 
reser oss alltid och det är det roliga 
och positiva vi kommer ihåg tillsam-
mans från lägren. Så är livet, ibland 
är allt på topp och ibland händer det 
saker som gör att det inte är så kul. 

Men den här veckan, precis som 
alla andra lägerveckor, handlar om 
det positiva, att få känna gemenskap 
här och nu. Att få möjlighet att 
släppa vardagen som inte alltid är så 
glad och kul. 

Vi startade lägret med att välkom-
na alla deltagare under tisdagen 
med middag och häng i stugan för 
att lära känna varandra och för att få 
tid att återuppta kontakten med de 
vi inte träffat på länge. 

Under veckan har vi åkt skidor, så 
klart, det är ju trots allt ett skidläger. 
Vi har både åkt längd och slalom, 
eftersom vi har deltagare med olika 
intresse och olika behov. Dagarna i 
backen har kantats av roligheter och 
skönt väder. 

Solen har varit med oss under 
större delen av veckan. I backarna 
och även i stugorna inträffade en  

del anfall, men det är vardag för de 
flesta av de ungdomar som är med 
på lägret så det var inget som störde 
i det stora hela. 

Även de som åkt längdskidor hade 
tur med vädret, sol och skönt i 
Grövelsjön där de var och åkte. Efter 
dagarna i backen var det stughäng. 
Vi har som vanligt spelat många spel 
och en av kvällarna ägnades åt ett 
frågespel som gick ut på att berätta 
historier och genom det lära känna 
varandra. Vi ägnade även en av 
kvällarna till att åka pulka tillsam-
mans. 

Som avslutning på en fin vecka 
med en massa roligt var vi på bad-
huset. Efter mycket lek, bollkastning 
och badande i bubbelpool var det 
dags att i stugorna börja förbereda 
sig för kvällens avslutningsmiddag 
med efterföljande fest. En fin trerät-
tersmiddag på restaurang för att se-
dan återvända till hemmafest med 
lekar och dans. Veckan avslutades 
på bästa sätt med gemenskap och 
kärlek. 

På lördagen var det dags att säga 
hejdå till varandra. Veckan går så 
fort, vi tackar varandra för en fin 
vecka tillsammans och längtar redan 
till nästa år. Nästa läger och att igen 
få vara tillsammans och umgås med 
alla fina ungdomar som kommer hit. 
Tack för ännu ett toppenläger! 

Sara Andersson 
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Nya regler för klagomål 
Från och med den 1 januari 2018 gäller nya reg-
ler för hur patienter och närstående ska göra för 
att lämna klagomål eller synpunkter på vården. 

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål 
och synpunkter från patienter och anhöriga i 
första hand lämnas till den verksamhet som an-
svarat för vården. Verksamheten ska bekräfta 
att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett 
svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en 
förklaring till vad som har hänt och formuleras så 
att det är lätt för patienten att förstå. 

Patienter och närstående kan även få hjälp av 
Patientnämnden som finns i alla landsting och 
regioner. Patientnämnderna utreder inte själva 
klagomål, men kan vara en länk mellan patienten 
och vården. 

En förändring i den nya lagstiftningen är att 
Inspektionen vår vård och omsorg, IVO, från och 
med den 1 januari 2018 inte kommer att utreda 
anmälningar från patienter och anhöriga annat 
än i vissa fall, t ex om patienten fått en bestående 
skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller 
avlidit. Patienter och närstående ska alltid först 
anmäla klagomål och synpunkter till vårdgivaren. 

Mer information 
Läs mer om det nya regelverket på Socialstyrelsens 
webbplats: 
www.socialstyrelsen.se/intenojdmedvarden  

Stöd för cannabisläkemedel vid svår 

epilepsi 
Personer med Lennox-Gastauts syndrom, en svår 
form av epilepsi, fick betydligt färre epileptiska 
anfall om de fick tilläggsbehandling med canna-
bidiol, en substans som utvinns ur cannaisplan-
tan men saknar psykogena effekter, enligt en ny 
randomiserad fas 3-studie i  Lancet.  

Bland biverkningarna var diarré, dåsighet, 

feber, minskad aptit och kränkningar vanligast. 
Källa: Läkartidningen 

Ny ordförande Funktionsrätt Sverige 

Den 8 mars valdes Elisabeth Wallenius till ny 
ordförande i Funktionsrätt Sverige. 

Elisabeth Wallenius efterträder därmed Lars 
Ohly, som varit ordförande sedan maj 2017. 

- Jag ser uppdraget som en spännande och 
viktig utmaning, säger Elisabeth Wallenius. 

- Jag hoppas bidra till att förbättra villkoren 
för personer med funktionsnedsättning och 
framförallt synliggöra det som är okänt och inte 
så framträdande. 

K1.06.15 Jag gick upp och gjorde mig i 
ordning för dagen. 

06.56 Gick igenom väskan som jag för-
berett under gårdagkvällen, så inget 
saknades. 

07.36 Låste dörren för att bege mig ner 
till tågstationen för en resa till Gävle. 

07.50 Tåget lämnade Gnosjö för resa mot 
Alvesta. 

08.00 Gick igenom anteckningar som 
fördes vid träffen mellan Anna Eksell, 
undertecknad och representanter för 
Epilepsiföreningen i Gävleborgs län vid 
en träff i Borlänge den 16 november. 

08.34 Tåget ankom Alvesta. 

08.42 Frukost på Hotell Rådmannen i 
Alvesta. 

09.04 Merima Pihl hörde av sig per tele-
fon, bad att få ringa upp. 

09.16 Återkopplade till Merima Pihl. 
Vi diskuterade en planerad aktivitet i 
Örebro den 7 april. 

09.33 Tåget avgick från Alvesta mot 
Linköping. 

09.58 SMS:ade till Anna Eksell, för att 
vid mötet senare i eftermiddag göra en 

uppföljning av 
träffen i Bor-
länge.  

10.46 Ankom Lin-
köping för ytter-
ligare ett tågbyte 
mot Gävle. 

11.14 Avgick 
tåget mellan Lin-
köping — Gävle. 

11.19 Öppnade 
datorn för att läsa 
mejl. 

11.35 Började läsa 
in mig på den 
nya Dataskydds-
förordningen 
(GDPR) som 
träder i kraft 25 
maj och som då 
ersätter (PLTL) 
personuppgiftsla-
gen från 1988. 

Under mina år som förtroendevald inom Svenska 
Epilepsiförbundet och dess föreningar, har jag 
både utvecklats och lärt mig otroligt mycket. ejns-
kar att alla får samma möjlighet att utvecklas i sin 
roll som förtroendevald. 

Kunskapen och erfarenheten kommer jag for 
alltid att bära med mig, säger Kent Bäckrud. 

14.57 Ankomst Gävle. 

15.36 Träffade Richard Furenhag på 
Gävleföreningens kansli som informe-
rade om föreningen och vad som hänt 
sedan vi träffades senast. 

17.00 Styrelsemöte påbörjades och jag 
gav en kort återblick och uppföljning 
av träffen i Borlänge samt en kort infor-
mation om vad som var på gång inom 
Svenska Epilepsiförbundet. Efter styrel-
semötet satt vi kvar och samtalade. Så 
blev det dags att lämna Gävle. 

21.11 Tågavgång mot Stockholm. 

21.25 Blev uppringd av Margaretha 
Andersson. 

21.36 Samtalet avslutades. 

21.45 Började skriva rapporten till för-
bundsstyrelsen utifrån dagens möte med 
styrelsen för Epilepsiföreningen i Gävle-
borgs län. 

22.53 Tåget ankom Stockholm Central. 

23.10 Nattåget lämnar Stockholm söde-
rut. På med pyjamasen. 

00.02 Lyckades somna på nattåget mot 
Alvesta. 

04.00 Blev väckt för att byta tåg k1.04.43 
i Alvesta. 

06.23 Tåget mot Gnosjö lämnade statio-
nen i Alvesta. 

07.15 Åter i hemmet - nu en tupplur i 
egna sängen. 

10 

25 timmar som förtroendevald 
Kent Bäckrud, förbundets 2:e vice ordförande ger här en inblick  i 
hur ett resandedygn som förbundsstyrelseledamot kan se ut. 

MOP 



Hjärnsignaler fångas med mjuk elektronik 
Klas Tybrandt, forskningsledare vid Laboratoriet för organisk elektronik, 

Linköpings universitet, har tagit fram en ny och stabil metod att mäta 

neurala signaler under lång tid. 

Tekniken är baserad på ett nytt elastiskt material som är biokompatibelt 

och som behåller hög elektrisk ledningsförmåga även när det töjs till sin 

dubbla längd. 

Den nya materialtekniken är 
framtagen i ett samarbete med 
forskarkollegor i  Zurich  och 

New York och presenteras i en artikel i 
den ansedda vetenskapliga tidskriften  
Advanced  Materials. 

Kopplingen mellan elektronik och 
nervceller är av avgörande betydelse, 
såväl för att vi ska kunna samla in infor-
mation om cellernas signalering som för 
att diagnosticera och behandla neurolo-
giska störningar och sjukdomar, som 
exempelvis epilepsi. 

Långvariga och stabila kopplingar som 
inte skadar nervceller eller vävnad är 
mycket svårt att åstadkomma eftersom 
de båda systemen, människans mjuka 
och elastiska vävnad respektive den hår-
da elektroniken, är så olika rent meka-
niskt. 

— Eftersom mänsklig vävnad är elastisk 
och rör sig kommer det att uppstå ska-
dor och inflammationer i kontaktytan 
med den stela elektroniken. Förutom att 
det skadar vävnaden så dämpar det ock-
så ut nervsignalerna, säger Klas Tybrandt 
forskningsledare för området Mjuk elek-
tronik, vid Laboratoriet för organisk 
elektronik, Linköpings universitet,  
Campus  Norrköping.  

Klas Tybrandt har nu tagit fram ett nytt 
elektriskt ledande material som är mjukt 
som mänsklig vävnad och som kan 
töjas till sin dubbla längd. Materialet 
består av tunna guldbelagda nanotrådar 
i titanoxid, inbäddade i silikongummi. 
Materialet är biokompatibelt - kan vara 
i kontakt med kroppen - och lednings-
förmågan är stabil över tiden. 

— Mikrofabrikation av mjuka elektriskt 
ledande kompositmaterial har många 
utmaningar. Vi har tagit fram en process 
för att tillverka de små elektroderna som 
samtidigt bevarar materialens biokom-
pabilitet. Processen är också material-
snål, vilket gör att vi kan arbeta med ett 
relativt dyrt material som guld till en låg 
kostnad, säger Klas Tybrandt. 

Elektroderna är 50 tim stora och place-
rade på ett avstånd av 200 µril från var-
andra. Vid tillverkningen får man plats 
med 32 elektroder på en mycket liten 
yta. Hela proben på bilden är 3,2 mm 
bred och 80 µin tjock. 

De små och mjuka elektroderna är 
framtagna vid Linköpings universitet 
och ETH  Zurich  och forskarkollegor 
vid New York University och Columbia 
University har sedan implanterat dem 
i hjärnan på råttor. Under tre månader 

Klas Tybrandt. Foto: Thor Balkhed 

har forskarna sedan kunnat samla in 
signaler av hög kvalitet från de fritt rör-
liga råttorna. Försöken har gjorts efter 
etiska tillstånd och under det strikta 
regelverk som gäller för djurförsök. 

— När cellerna i hjärnan skickar ut sig-
naler bildas en spänning som elektro-
derna fångar upp och skickar vidare via 
en liten förstärkare. Vi kan också se från 
vilka av elektroderna signalerna kom-
mer, det vill säga var i hjärnan signaler-
na har sitt ursprung. Denna typ av spa-
tiotemporal information är viktig för 
framtida tillämpningar. Förhoppningen 
är att vi ska kunna se var exempelvis 
signalen som orsakar ett epileptiskt an-
fall startar, en förutsättning för att kunna 
behandla framtida anfall. Ett annat an-
vändningsområde är hjärna-maskin-
gränssnitt där framtida teknik och prote-
ser kan styras med nervsignaler. 

Det finns även en rad intressanta till-
ämpningar mot nervsystemet i kroppen 
och dess reglering av olika organ, säger 
Klas Tybrandt. 
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Funktionsrätt 
Sverige 

Många barn i Sverige går ut 
stor del av dessa har funktio 

Inför det kommande valet 
sina visioner för alla elevers 

nian utan fullständiga betyg och en 
nsnedsättning. 
är det dags för våra politiker att vässa 
funktionsrätt. 

Lars Ohly & Maritha Sedvallson 
Funktionsrätt Sverige 

Bristande stöd bakom ofullständiga betyg 

A
v de som besvarade Au-
tism- och Aspergerförbun-
dets skolenkät saknade 
drygt 50 procent godkända 

betyg i svenska, matematik och 
engelska. 

Alla barn och unga har enligt skol-
lagen rätt till en fungerande skola 
och en likvärdig utbildning. Så är 
det inte i praktiken. 

Många elever når inte kunskaps-
målen och får inte behörighet till 
högre utbildning. Våren 2017 sakna-
de nära 17 procent av eleverna som 
gick ut nian godkända betyg i svens-
ka, engelska och matematik (Skol-
verket). 

När det gäller elevers frånvaro sak-
nas statistik på nationell nivå, men 
vi vet att elever med funktionsned-
sättning är överrepresenterade. 

Flera undersökningar och rappor-
ter bekräftar de svårigheter som 
bland annat elever med neuropsyki-
atriska funktionsnedsättningar har i 
skolan och att gruppen är överrepre-
senterad när det gäller problematisk 
frånvaro. 

Det finns cirka 10 000 elever med 
autism i dagens grundskola. Av de 
som besvarade Autism- och Asper-
gerförbundets skolenkät saknade 
drygt 50 procent godkända betyg i 
svenska, matematik och engelska. 

Frånvaron för den här gruppen är 
också alarmerande hög: 51 procent 
har frånvaro av andra skäl än sjuk-
domsfrånvaro eller annan beviljad 
ledighet. 

Bakom dessa alarmerande siffror 
döljer sig det faktum att dagens sko-
la inte klarar av att erbjuda alla ele- 

ver en fungerande lärmiljö som är 
pedagogiskt, socialt och fysiskt till-
gänglig. De som är i behov av extra 
anpassningar eller särskilt stöd får 
inte det tillräckligt snabbt, får fel 
stöd eller i för liten omfattning. 

Även här ger Skolverket och Skol-
inspektionen besked. Det finns bety-
dande brister i hur skolhuvudmän 
och rektorer tar sitt ansvar och hur 
kompetensen hos enskilda lärare ser 
ut. 

Därför har Funktionsrätt Sverige 
länge drivit frågan om kompetens-
satsningar för skolhuvudmän, rek-
torer och lärare. Den grundläggande 
utbildningen för lärare behöver ökat 
innehåll om hinder i lärmiljön, me-
todik och didaktik utifrån specialpe-
dagogiskt perspektiv. 

Ett medvetet tillgänglighetsarbete 



Inför det kommande valet vill vi att våra politiska partier: 

• rannsakar sin skolpolitik och vässar sina visioner för att stärka alla barns funktions-

rätt i skolan. 

• tydliggör målen för skolan och tillför resurser så att de kan efterlevas på alla nivåer. 

• driver på för att de statliga miljarder som nu tillförs skolorna också går till: 

- att skolornas lärmiljö tillgängliggörs, 

- att de elever som behöver stöd får insatser baserade på kunskaper om individens 

egna förutsättningar, 

- att all skolpersonal får en kompetenshöjning utifrån ett specialpedagogiskt per-

spektiv 

• Ser till att den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen förstärks 

med ökad kunskap om hinder i lärmiljön och vad de innebär för barn med olika funk-

tionsnedsättningar samt om metodik och didaktik ur specialpedagogiskt perspektiv. 

TACK! 
Lena, Hans, Eva, Bosse, Kristina, Anders,  

Johanna,  Leif, Kerstin, Peter, Josefine 

och alla andra medlemmar som besva-

rat enkäten om epilepsi, som vi sänt 

under senhösten! 

Allas erfarenheter har betytt oerhört 

mycket för att förbundet ska kunna 

få en bild av hur det är att leva med 

epilepsi idag. 

Svaren processas i datoravläsning så 

vid pressläggning är det för tidigt att 

säga något om resultatet, men vi ville 

tacka er alla redan nu. 

Bland alla inkomna svar har vi också 

dragit tre medlemmar som kommer att 

få ett presentkort om 500 kr på Åhléns! 

Dessa är: 

Elisabeth Johansson, 
Frändefors 

Fanny Palsander, 
Alunda och 

Johan Sanne, 
Årsta 

Grattis! 

  

EP EN 

  

Swisha en gåva 

till forskningen! 

123 642 94 01 
Epilepsifonden 

skulle gynna många elever och 
skulle dessutom minska behovet av 
extra anpassningar och särskilt stöd. 

Här ska elevhälsan vara en drivan-
de aktör, men tyvärr varierar till-
gången till elevhälsa starkt över lan-
det. 

Flera utredningar har pekat på be-
hovet av ett tydligare ansvar på 
olika nivåer. Ansvaret går från hu-
vudmannen via skolledningen till 
den pedagogiska personalen och 
övrig personal i skolan. Men ytterst 
vilar ansvaret på politiken att ge sko-
Ian rätt förutsättningar att uppfylla 
sitt uppdrag. 

Här krävs kunskap om skolans 
uppdrag, om hinder i lärmiljön och 
de konsekvenser olika funktionsned-
sättningar kan leda till. Men också 
regelbunden uppföljning av resultat 
på tillgänglighetsområdet och det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det  

handlar också om att säkerställa 
kompetens och att tillföra ekonomis-
ka resurser för arbetet. 

Elevers rättigheter behöver förstär-
kas och tydliggöras. Både Barnkon-
ventionen och Konventionen om 
rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning är tydliga på den 
punkten. Det är ytterst statens an-
svar att konventionernas rättigheter 
uppfylls. 

I förlängningen har skolhuvud-
männen ansvaret för att alla elevers 
funktionsrätt säkras i praktiken. 

Barn och ungas egna röster måste 
höras och barnets hela situation tas 
med. Skolan är bara en del av livet. 
Det måste till en fungerande dialog 
med vårdnadshavare och när det 
behövs med andra samhällsaktörer 
som Socialtjänsten och Hälso- och 
sjukvården. 
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Natinnplia riktlinjer 
- århundradets viktigaste dokument för epilepsivården 

De nationella riktlinjerna visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och 
utgör ett stöd för vården att prioritera rätt åtgärder till de med störst behov. 
Målet är att ge personer med epilepsi god och jämlik vård över hela landet. 

Nu finns en remissversion som förbundet ska ta ställning till. 

Ulla Lindbom, prioriteringsordförande, 
Svenska Epilepsisällskapets ordförande 

tillika neurolog Karolinska sjukhuset, 
Solna och Sven Pålhagen, neurolog och 
förbundsstyrelseledamot har medverkat 
tillsammans med många expertkollegor 

över hela landet for att nationella 
riktlinjer nu finns som samlat förslag. 

Förbundsstyrelseledamot Ann 
Andersson har också medverkat 

i prioriteringsarbetet. 

Epilepsia har tidigare berättat att 
regeringen, som ett led i satsning-
en på att förbättra vården för per-

soner med kroniska sjukdomar, givit 
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram Na-
tionella riktlinjer för vård vid epilepsi. 

Såväl förbundet som professionen har 
under flera år framfört behov av natio-
nell samling kring omhändertagandet av 
personer med epilepsi inom sjukvården. 

En förstudie om behov av kunskaps-
stöd vid kroniska sjukdomar visade att 
det bland annat saknas en samlad syn 
kring utredning för diagnos och kring 
utvidgad utredning för ställningstagan-
de till kirurgi vid terapiresistent epilepsi. 
Det finns även regionala och sociodemo-
grafiska skillnader vad gäller förskriv-
ning av nyare läkemedel och möjlighet 
för patienten att träffa en specialist. 

Syftet med riktlinjerna är i första hand 
att tydliggöra vilka insatser och åtgärder 
som hälso- och sjukvården bör satsa 
mest på och vilka åtgärder som kan prio- 

riteras ner. Ett inten-
sivt arbete har på-
gått för att bearbeta 
flertalet frågor där 
behovet av väg-
ledning i epilep-
sivården är störst. 
Riktlinjerna omfat-
tar både barn- och 
vuxenperspektivet. 

- Vi ser fram emot 
att detaljstudera riktlinjerna och jag bu-
gar för alla som medverkat i det mycket 
grannlaga arbetet med avgränsningar 

Epilepsia 1 - 2018  

och nivåprioritering, säger Margaretha 
Andersson, förbundsordförande, som 
också menar att detta är århundradets 
viktigaste dokument för optimal och 
jämlik epilepsivård. 

P ersoner med epilepsi borde få rätt 
diagnos, behandling och uppfölj- 
ning tidigare. Minst dubbelt så 

många som i dag borde också få möjlig-
het till en operation för att helt undvika 
epileptiska anfall. Det framgår av Social-
styrelsens första nationella riktlinjer för 
epilepsi. 

Epilepsi är en av de vanligaste kronis-
ka neurologiska sjukdomarna i Sverige. 
Socialstyrelsens patientregister visar att 
omkring 81 000 patienter lever med dia-
gnosen idag, cirka 69 000 vuxna och 
12 000 barn. 

— Epilepsi drabbar många, men kun-
skapen om sjukdomen i vården och sam-
hället är otillräcklig. Det gör vården 
bristfällig och ojämlik. Effektiva meto-
der för att diagnostisera och behandla 
epilepsi kommer för få till del. Det kan 
delvis förklaras av att epilepsi är mycket 
komplext och egentligen ett symtom 
som kan ha många olika orsaker, säger 
projektledaren Anna Lord. 

De nationella riktlinjerna har totalt 44 
rekommendationer för de områden med 
störst praxisskillnader och förbättrings-
behov. För att fler ska få diagnos tidigare 
bör hälso- och sjukvården bl a erbjuda 
personer med misstänkt epilepsi en neu-
rologisk bedömning av en läkare med 
aktuell kunskap om epilepsi inom fyra 

14 

veckor. Barn under två år bör bedömas 
inom två veckor. 

— Tidig diagnos och återkommande 
uppföljning är en förutsättning för opti-
mal behandling. Uppföljning och be-
dömning hos epilepsisjuksköterskor bör 
också erbjudas, säger Anna Lord. 

De  fiesta  får i första hand läkeme-
del för att minska risken för an-
fall. En tredjedel av patienterna 

blir dock inte hjälpta av det. Socialstyrel-
sen rekommenderar att dessa personer 
erbjuds en avancerad utredning, för att 
ta ställning till om anfallen utlöses i en 
del av hjärnan som kan opereras. 

Omkring hälften av de som genomgår 
ingreppet kan bli anfallsfria. Trots att 
operationen har bättre effekt ju tidigare 
den görs, var väntetiden från diagnos till 
operation i snitt 16 år för vuxna och 4,4 
år för barn 2015. 

— Många går alldeles för lång tid och 
testar olika antiepileptiska läkemedel 
utan effekt, innan de utreds för opera-
tion. Det vill vi ändra på med riktlinjer-
na. Minst dubbelt så många som idag 
borde få möjlighet att genomgå en ope-
ration, säger Anna Lord. 

De nationella riktlinjerna vänder sig i 
första hand till beslutsfattare inom hälso-
och sjukvården och har tagits fram i 
dialog med vården, specialistföreningar 
och patientorganisationer. 

En remissversion är öppen för syn-
punkter fram till och med den 31 maj. 
En slutversion planeras vara klar våren 
2019. 



Jag är inte min epilepsi 

'\‘k"  
tText:/kAlija Axelsson 
bto: Tommy Hvitfeldt 

Anna Eksell, 38, har haft epilepsi 

sedan hon var sex år. Sjukdomen 

har präglat hennes liv sedan 

dess, men hon har bestämt sig 
för att ändå leva ett så normalt 

liv som möjligt. 

Det här är hennes berättelse. 

D
et ena av de två första, stora 
anfallen inträffade i badhuset 
när vi simmade med klassen, 
jag var sex år då och gick i för-

sta klass. Jag höll på att sjunka i vattnet 
och först trodde alla att jag var duktig 
på att dyka. Men sedan blev alla rädda, 
både de andra barnen och de föräldrar-
na som var där. 

Den andra gången var jag hemma med 
en barnvakt när mamma var i skolan på 
föräldramötet. Efter det fick jag en utred-
ning och en diagnos. 

Min mamma var väldigt snabb att läsa 
på, och tog reda på hur hon skulle göra 
för att jag skulle bli stark och klara mig. 

Man behöver vara stark när man får en 
sådan här diagnos. Mamma kom till sko-
lan och berättade för klassen och lärarna 
om min epilepsi. Hon har alltid varit ett 
otroligt viktigt stöd för mig. 

Jag minns inte så mycket om den där  

tiden, men jag hade många små anfall, 
sådana som inte märks så mycket. Så jag 
tänkte inte på det hela särskilt mycket 
innan jag fick de riktigt stora anfallen. 

Vad jag minns från skoltiden är att jag 
var ganska ensam. Kanske berodde det 
också på något annat än på sjukdomen, 
men som vuxen kan jag se sambandet 
med min epilepsi. Jag blev till exempel 
inte bjuden hem till klasskamrater när 
de hade kalas. Det var inte så mycket 
barnen som deras föräldrar. De var väl 
rädda att jag skulle få anfall. Barnen är 
oftast mottagliga och öppna, och tar sa-
ker och ting mer naturligt än vad föräld-
rarna gör. 

I tonåren var jag rätt vild. När jag bör-
jade träffa killar, så berättade jag inte om 
min sjukdom utan tänkte att de kommer 
att märka det när jag väl får ett anfall. 

Lite grann som en lektion i livet, tyckte 
jag, haha. Senare när jag blev lite äldre  

tog jag upp ämnet ganska snart — inte 
så att jag någonsin skulle ha presenterat 
mig som en person med epilepsi. Jag 
identifierar mig inte med min sjukdom; 
jag är ju inte min epilepsi utan den är 
bara en liten del av mig. 

M
ed yrkesvalet var det svårare. 
Jag hade haft det besvärligt i 
skolan, klarade inte prov när 
jag blev stressad och hade 

ibland problem med minnet. Eftersom 
jag var praktiskt lagd kom jag efter gym-
nasiet in på floristlinjen, och då gick det 
ganska bra. Det var ett fysiskt arbete och 
man fick jobba med händerna. Men på 
den korta tiden som jag sökte praktik-
plats och arbete så visade folks fördomar 
ändå stå i vägen; de ville inte ha någon 
som kunde falla ihop på jobbet. Då spe-
lar det ingen roll hur bra du är, så jag 
gav upp det där ganska snart. 
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"Min önskan är att 
människor skulle var 
mer öppensinnade och 
inte ha så mycket för-
utfattade meningar om 
hur en kronisk sjuk 
person ska vara." 

S
edan läste jag om engelska och 
matte på folkhögskolan för att 
fortsätta på universitet och bli lä-
rare; jag hade höga ambitioner. I 

dag arbetar jag deltid på Svenska Epilep-
siförbundet och är sjukpensionär resten 
av tiden. 

Min mamma hjälpte mig med kampen 
mot Försäkringskassan när jag sökte 
sjukersättning. Deras försäkringsmedi-
cinska rådgivare kunde inte förstå att 
min epilepsi varierar hela tiden. De tyck-
te även att jag skulle prova på operation, 
men om jag skulle operera mig skulle jag 
inte ha någon hjärna kvar. När mamma 
började kämpa för mig sa hon väldigt 
tidigt: "Man måste för farao vara frisk 
för att orka vara sjuk". Utan hennes hjälp 
hade jag aldrig klarat processen med 
Försäkringskassan. 

De fördomar jag har mött har kommit 
både från vanliga, friska människor, men 
också från andra som har epilepsi. Det 
finns en viss bild om hur man ska vara 
när man är sjukpensionär. Det kan till 
exempel handla om hur man väljer att 
leva. Jag vill gå på konserter, kanske gå 
ut och ta en öl. Då tycker många att är 
man så pass sjuk att man inte kan arbe-
ta, då ska man sitta hemma och vara 
tillfreds med att man är så sjuk. Men jag 
vill leva och uppleva, även om jag ibland 
blir dålig av det. Men då tar jag det, det 
är priset man får betala.  

M
in önskan är att människor 
skulle var mer öppensinna-
de och inte ha så mycket för-
utfattade meningar om hur 

en kronisk sjuk person ska vara. Vi alla 
är individer. 

Jag föreläser en hel del, om epilepsi, 
men också om att våga leva. Jag vill ge 
motivation till att leva, utbilda och spri-
da glädje. Det händer när jag föreläser 
att det kan det sitta folk framför mig 
med armarna i kors och säga: "Vad vet 
du? Du har väl inga besvär, du lever 
som du vill!" Då kan jag berätta om mi-
na svårigheter i livet, mina sorger och att 
det inte alltid är så lätt. Men jag berättar 
också att jag väljer att inte tänka på allt 
som jag missar på grund av epilepsin, 
för om jag hela tiden skulle tänka på det 
skulle jag nog inte orka leva. Allt ifrån 
att skaffa barn — jag ville ha sex barn, 
men den drömmen fick jag snabbt lägga 
åt sidan — till att inte kunna ta körkort, 
eller ta vissa jobb som jag har velat. 

Jag hade i alla fall den stora lyckan att 
få ett barn; min dotter Agnes är i dag 13 
år. Att skaffa barn var inte lätt, både jag 
och min dotter höll på att stryka med fle-
ra gånger. När jag var gravid drömde 
jag om att gå ut med min stora mage och 
handla babykläder som de andra mam-
morna, men så blev det inte. Jag fick 
mycket anfall, kunde inte äta ordent-
ligt, fick inte röra på mig som vanligt 
och mådde fysiskt jättedåligt. Det var 
ultraljudundersökning varannan vecka. 

Under de nio månaderna fick 
jag hjälp av min familj och mina 
vänner; de tog hand om mig och 
var mitt skyddsnät. Medicinen 
jag äter var inte så bra med tanke 
på graviditet, och Agnes föddes 
med hjärtfel och förträngningar 
i luftvägarna. De utvidgades se-
nare med hjälp av en operation, 
och som tur var växte hjärtfelet 
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bort. Bortsett från en lindrig underfunk-
tion av lungorna är hon i dag helt frisk. 

F
ram till för ett par år sedan hade 
jag väldigt många mindre anfall, 
15-20 per dag. Oftast får jag då 
ryckningar i ena armen eller 

benet, men jag är inte frånvarande. I 
dag har jag i stort sett bara två i veckan, 
och ett par stora anfall i månaden. Min 
epilepsi är ganska mycket psykiskt 
betingad. Det saknas kunskap om hur 
de psykiska faktorerna påverkar sjuk-
domen, man pratar nästan enbart om 
mediciner. 

Men epilepsin sitter ju i hjärnan och 
man behöver må bra på så många andra 
sätt för att minska risken för anfall. I mitt 
fall påverkar till exempel stress och oro 
min epilepsi negativt. 

Först nu börjar läkarna se till helhets-
bilden; vad man äter, vad man gör på 
fritiden, om man mår bra i övrigt. Och 
det är först nu som jag har hittat en läka-
re, en neurolog, som förstår mig och alla 
mina tillhörande komplikationer. 

Foto: Tommy Hvitfeldt 

Fakta Anna Eksell, 38. 
Utbildning: Studier vid Örebro universitet. 
Är också utbildad florist. 
Arbete: 1:e vice ordförande i Svenska 
Epilepsiförbundet. 
Familj: Dotter Agnes och sambo  Ronny.  
Intressen: Djur och natur. Ofta socialt 
umgänge med vänner. 
Utmärkelse: Fick 2012 Svenska 
Epilepsiförbundets Guldljuspris. 



Skulle du klara dig på 10 000 kronor före skatt? 
Skulle du klara dig på mindre än 
10 000 kronor före skatt? Varje månad? 
Under hela ditt liv? Personer med funk-
tionsnedsättning eller kronisk sjukdom 
som aldrig kan arbeta, tvingas leva i 
livslång fattigdom. Varför uppmärk-
sammas inte den här gruppen? 

Levnadsvillkoren för personer med 
funktionsnedsättning har försäm-
rats under senare år, det gäller 

särskilt de som inte kan förvärvsarbeta. 
Det visar Myndigheten för delaktighets, 
MFD:s aktuella uppföljning av funk-
tionshinderpolitiken 2017. 
Skillnaden i ekonomisk standard mel-

lan de som arbetar och de som lever på 
sjuk- och aktivitetsersättning har ökat 
dramatiskt sedan 2006. Medan inkoms-
terna för de som arbetar har ökat med 
cirka 60 procent under perioden 1995-
2012 har personer utan förvärvsarbete 
haft oförändrade inkomster under drygt 
20 år. 

De lägsta avtalade lönerna på svensk 
arbetsmarknad har passerat 20 000 kro-
nor i månaden, medan inkomstnivån för 
de som har sjuk- och aktivitetsersättning 
på garantinivå som högst når upp till 
9 290 kronor före skatt. 

Närmare 170 000 personer (95 000 
kvinnor och 74 000 män) lever idag på 
denna låga försörjningsnivå. Under hela 
livet. Det är ovärdigt ett välfärdsland 
som Sverige. Varför uppmärksammas 
inte de här inänniskorna och deras för-
tvivlat dåliga förutsättningar? Har poli-
tiker, massmedia och fattigdomsforskare 
helt missat att gruppen existerar? 

Möjligheten att välja var man vill bo är 
starkt begränsad för den som lever med 
en funktionsnedsättning. Har man dess-
utom behov av särskilt boende som 
innefattar någon typ av service, är hyran 
i regel långt högre än motsvarande bo-
städer med samma yta. För att klara hy-
ran, måste många av de som lever på 
sjuk- eller aktivitetsersättning också söka 
bostadstillägg. Trots att bidragstaket 
höjts till 5 600 kronor per månad, får en 
fjärdedel av de som har bostadstillägg 
inte täckning för hyran. 

Den som har en funktionsnedsättning 
har dessutom ofta utgifter som andra 
inte har, till exempel för färdtjänst, reha-
bilitering, läkemedel eller tandvård. Det 
finns vissa utfyllnadsstöd för olika utgif-
ter, men de är långt ifrån tillräckliga. 

Personer som lever med garantiersätt- 

ningen som enda försörjning saknar helt 
ekonomiska marginaler. Månadsutgif-
terna är ofta högre än inkomsterna. I 
praktiken försörjs många av sina anhö-
riga. Den enskildes dåliga ekonomi blir 
osynlig, eftersom de anhörigas tillskott 
gör att de slipper söka försörjningsstöd, 
medan de anhörigas ekonomi drabbas 
hårt. ("Fångad i fattigdom", 2018, FUB) 
En del av de som aldrig kan arbeta lider 
av psykisk ohälsa. "Anhörigstudien" 
(Schizofreniförbundet, 2012) visar att an-
höriga lägger cirka 14 procent av sin 
inkomst för att stötta sina anhöriga med 
psykisk ohälsa. 

Flera av de ekonomiska stöden, exem-
pelvis bostadstillägg, förutsätter att mot-
tagaren inte har några egna tillgångar. 
I praktiken innebär det att människor i 
den här situationen är undantagna både 
äganderätt och arvsrätt. De kan aldrig 
påverka sin ekonomiska situation till det 
bättre. 

Rätten till en god försörjning handlar 
inte bara om det lägsta ekonomiska 
skyddsnätet, utan också om möjlighe-
terna att leva ett gott liv. Att ha ett hem, 
en meningsfull sysselsättning, fritidsak-
tiviteter, ett socialt umgänge och att själv 
kunna bestämma över sin vardag och 
sina livsval. Utan dessa möjligheter sak-
nas förutsättningarna för ett gott liv. Da-
gens socialförsäkring ger inte tillräckligt 
skydd för de som aldrig kan jobba. En av 
välfärdens grundprinciper — att den som 
lever med en funktionsnedsättning inte 
ska drabbas av fattigdom — upprätthålls  
inte. 

Funktionsrätt Sverige vill därför se 
politiska förslag som innebär: 

• att garantinivån i socialförsäkringen 
återställs till nivåerna för rådande lägsta 
avtalade löner på arbetsmarknaden och 
indexregleras mot den allmänna löneut-
vecklingen. 
• att personer med funktionsnedsätt-
ning får ett lagstadgat skydd för en 
miniminivå av disponibel inkomst när 
samtliga inkomster och utgifter vägts 
saMtriall. 
• att äganderätten säkerställs även för 
de som aldrig kan jobba. Arv, gåvor, 
tillfälliga försäkringsersättningar eller 
andra oväntade inkomster ska inte 
påverka stöden för att klara den dagliga 
livsföringen. 

Lars Ohly, fd ordförande Funktionsrätt 
Sverige. Artikeln publicerad i ETC. 
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V
em som helst kan få epilepsi, när 
som helst. Mitt råd till den som 
insjuknar är att gå till ett sjukhus 
som har neurolog. Kontakta ock-

så Svenska Epilepsiförbundet, där finns 
massor med kunskap, kurser och kon-
takter. Man får stöd och får träffa andra 
som är i samma situation, och de har 
olika typer av läger; för barn, ungdomar 
och för hela familjer. 

I dag skulle jag inte vilja vara utan min 
sjukdom, eftersom jag tack vare den har 
lärt så mycket om livet. Den har gjort 
mig ödmjuk och gett mig stor förståelse 
för hur olika vi är. Jag tror att jag har 
ganska lätt att sätta mig in i andra män-
niskors öde. 

Att hitta balansen i livet är den stora 
utmaningen, det där att lagom är bäst. 
Att lära känna sig själv och acceptera sig 
själv. Och att omvärlden förstår att jag 
vet vad som är bra för mig och vad jag 
klarar av. Jag tror att jag har hittat en bra 
balans, men det har tagit väldigt lång 
tid. Nu har jag flyttat ut på landet, hittat 
en ny kärlek, mår bra och är jättelyck-
lig!" 

Berättat för Maija Axelsson 
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Varsågod - här kommer ett nytt korsord där vi söker historiska händelser och personer. De tre först öppnade rätta lösningarna får två 

Sverigelotter (vi stödjer Folkspel och Folkspel stödjer förbundet) vardera med möjlighet till storvinst! 

Skriv de tre ledorden på ett vykort och märk det "Krysset 1" som skall vara förbundskansliet tillhanda senast den15 maj 2018. 

Svenska Epilepsiförbundet 

Box 1386, 172 27 Sundbyberg 

Vinnarna presenteras i nästa nummer av Epilepsia. 

Lycka till! 
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Kan du hitta var det står och Gratulerar! 
vinna två biobiljetter 
På vilken sida står det följande: 
"Att hitta balansen i livet är den stora utmaningen, 
det där att lagom är bäst." 

Ingrid Åkesson 

Karlskrona 

• 

 

Svaret på frågan finns i detta nummer av Svenska Epilepsia. 
Sänd ett vykort med svaret och din fullständiga adress till: 
SEF, Box 1386, 172 27 Sundbyberg. 

Svaret vill vi ha senast den 15 maj. Har du gjort allt rätt så är 
du med i vår utlottning och blir du en vinnare så skickar vi två 
biobiljetter. 

f  20- 
 Lycka till! 

Du vann förra tävlingen! 
Två biobiljetter är på väg! 

På sidan 11 stod citatet: ,Z) 

"Varför har vi ingen bil?" 

GRAT S 
Bland alla flitiga korsordslösare har vi dragit följande 
vinnare till det förra krysset. Sverigelotter är på väg! 

Aino Nordell, Göteborg 

Jan Ahlquist, Vargön 

Ulla Berggren, Gisla ved 

Här är lösningen på föregående korsord! 
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Alla medlemmar kan teckna 

en olycksfallsförsäkring i 

Unik Försäkring 

www.unikforsakring.se  

Köp Bingolotter och Sverigelotter 
så stödjer du också epilepsiverksamheten. 

Förbundet stödjer Folkspel och 
Folkpel stödjer förbundet! 
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Dags att tala om epilepsi 
Epilepsi har inga gränser och finns i alla länder, alla åldrar, kulturer och samhällsskikt. På 

144 VÄRLDSEPILEPSIDAGEN den 12 februari fanns 50 miljoner skäl att tala om epilepsi. Den 

internationella epilepsirörelsen uppmärksammade behovet av ökad kunskap, mer resurser 

till forskning och bättre livskvalitet för de 50 miljoner människor i världen som lever med 

epilepsi, varav fler än 60 000 i Sverige. Omkring 10 000 barn har epilepsi. En kvarts miljon 

svenskar är indirekt berörda av epilepsi, eftersom hela familjen berörs när en familjemedlem 

får diagnosen. 

VÄRLDSEPILEPSIDAGEN är ett gemensamt initiativ mellan IBE (International Bureau for  Epi-

lepsy)  och ILAE (International  League Against Epilepsy)  och respektive representation i 138 

länder. Med epilepsiförbund och profession i nära samverkan, jämte samarbete med WHO 

är VÄRLDSEPILEPSIDAGEN den mest prestigefulla epilepsiaktiviteten i världen. 

50 miljoner 

skal att  tale  om 

epilepsi. 

- Epilepsi är den största diagnos-
gruppen på en neurologmottagning. 
Vi måste tala mer om epilepsi och 
dess konsekvenser; hur det påverkar 
vardagen och livet på kort och lång 
sikt, säger Margaretha Andersson, 
förbundsordförande. 

Epilepsi är en relativt vanlig sjuk-
dom och störst risk att få epilepsi 
har småbarn och äldre. Med adekvat 
vård och ett gott psykosocialt om-
händertagande kan konsekvenserna 
av epilepsi lindras. Epilepsibehand-
ling fordrar dock specialister i neu-
rologi och dessa är för få i Sverige, 
som har hälften så många neurolo-
ger per miljon invånare som andra 
jämförbara länder i Europa. 

Tillgången till neurologer har ock-
så en ojämn geografisk fördelning, 
vilket försvårar för personer med  

epilepsi att få återbesök utan långa 
väntetider. 

- Epilepsi är inte bara epileptiska 
anfall av olika slag. Det är också ti-
den mellan anfallen som påverkas 
av oro, läkemedelsbiverkningar, 
minnesproblem och andra konse-
kvenser av anfall t ex skador. 

- Det är alldeles för tyst i samhäl-
let om epilepsi, sannolikt beroende 
på okunskap. Jag efterlyser kända 
personer med epilepsi att träda fram 
och berätta om sitt liv med epilepsi, 
säger Margaretha Andersson. 

Helen Söderström. Foto: Ingvor Aiha 

Epilepsiföreningen i Jönköpings 
län fanns på plats i Jönköping 
på Länssjukhuset Ryhovs 

entre med ett bokbord där vi på ett 
personligt sätt kunde visa på vad 
epilepsi är, samt lämna ut informa-
tionsmaterial om epilepsi till de som 
var intresserade. 

Många personer som själv hade 
epilepsi, som hade barn eller barn-
barn med epilepsi eller sjukvårds-
personal med intresse av att lära mer 
om epilepsi kom fram och tog del 
av vårt material. Det blev många gi-
vande diskussioner under eftermid-
dagen. Vi sålde också lila bandet till 
förmån för Epilepsiföreningen. 

På bilden ovan gör Helen 
Söderström reklam för och försöker 
övertala en intresserad besökare att 
köpa den nya Epilepsiboken. 

Ingvor Aiha 

På Södersjukhuset i Stockholm hade epilepsiföre-
ningen och sjukvården tillsammans dukat upp 
informationsmaterial och hade stor beredskap 
för samtal och frågor. Svante Björling, Fredrika 
Rosen quist och epilepsisjuksköterskan Mirja 
Niedeman står redo. Foto: Helena Lif 
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Berndt Ohlin, vars fru Ingela har epilepsi, är engagerad i Epilepsiför-
bundet och är adjungerad till förbundsstyrelsen. 

Foto: Pernilla Nielsen rt'n Skänska Dagbladet 

Skövde i fokus 
På världsepilepsidagen besökte jag och Elin Persson 
sjukhuset i Skövde eftersom de ville fira dagen och 
deras nya avdelning för barnneurologi. Stilfulla nya lo-
kaler och ett härligt personalteam mötte oss när vi kom. 
På sjukhuset i Skövde satsar man nu på epilepsiteam 
med tillgång till hela sjukdomsbilden. Dietist, epilep-
sisköterska, neurolog och terapeut om så behövs. 

Vi var där tidigt och hann få en rundtur på mottag-
ningen samt gå en tipspromenad med intressanta och 
bra frågor om epilepsi. Vi fick även en lång stund med 
överläkaren och neurologen Netke Riekhoff. Vi disku-
terade olika behandlingar och de uppenbara bristerna 
inom vården. Både Netke och epilepsisjuksköterskan  
Jenny  Stille var intresserade av vårt arbete med barn 
och unga. De kommer att besöka Sötåsenlägret i som-
mar för att få mer erfarenhet av anfall samt medicine-
ring, då de sällan ser det i verkligheten. 

Det var ett mycket givande samtal där ett samarbete 
etablerades för framtiden. Att kunna byta kunskap och 
erfarenheter är ovärderligt och det insåg vi denna dag. 

Framåt 18.00 kom också Ingemar Storm, ordförande 
i Skaraborgs epilepsiförening och vi hann med en fika 
innan det var dags för mig att träffa de föräldrar som 
anmält sig till denna träff på sjukhuset. 

Cirka 15 föräldrar kom för att få information om för-
bundet och också om hur det är att leva med epilepsi. 
Efter en stund med föräldrarna tog jag och Elin oss tid 
att prata med några ur Skaraborgs epilepsiförenings 
styrelse och även här kom vi fram till mycket bra. 

Föräldrar och personal var mycket nöjda med kvällen 
och jag och Elin kan säga att det var en otroligt givande 
dag på många sätt. Riktigt kul att möta både personal 
inom vården och föräldrar som uppskattar det vi gör! 

Anna Eksell 

Vill lyfta fram och avdramatisera epilepsi 
Ingela Ohlin har levt med epilepsi i över 50 år. Men att det 
ändå går att leva ett vanligt liv är något som hon och hennes 
man Berndt Ohlin vill lyfta fram. 

För att uppmärksamma världsepilepsidagen som inföll under 
måndagen fanns Svenska epilepsiförbundets länsförening i 

Blekinge på plats på Stadsbiblioteket i Karlskrona. Syftet är att 
sprida kunskap om sjukdomen och att försöka få fler medlem-
mar. 

— Dels för att fler ska få veta mer om vad som händer i forsk-
ningen kring epilepsi, dels för att få träffa andra som har det och 
utbyta erfarenheter, säger Berndt Ohlin från Karlskrona som sit-
ter i förbundsstyrelsen och i de tre olika Blekingeföreningarnas 
styrelser. 

Hans fru Ingela Ohlin, 66, hade inte möjlighet att närvara på 
biblioteket, men är också engagerad både på lokal- och länsnivå. 
Hon fick diagnosen tonisk-klonisk primärgeneraliserad epilepsi 
när hon var 13 år gammal. 

— Det är den svåra sorten, men det har gått bra i alla fall. 
För Ingela är det viktigt att avdramatisera sjukdomen. 

— Det finns egentligen ingen begränsning. Man ska inte bada 
ensam eller cykla utan hjälm samtidigt som det är viktigt att ta 
sin medicin om man har det och att äta och sova på regelbundna 
tider. Men det är inte speciellt för de som har epilepsi, utan 
något som alla bör tänka på, säger hon. 

— Jag upplever att det har fungerat för mig. Däremot har jag 
inte kört bil trots att det farms en period på elva år när jag inte 
hade några anfall. Men jag bestämde att om det inte går att ga-
rantera att jag är anfallsfri vill jag inte ha körkort. 

Matilda Ohlsson, Sydost  ran  

I forskningens framkant i jakt på bot för epilepsi 
Epilepsiföreningen i Lund arrangerade tillsammans med forskare i Lund en 
dag med fokus på epilepsiforskning. Utöver operationsmöjligheter och nya 
tester lyftes frågor om psykisk ohälsa och ökad livskvalitet. 

Lars A Ohlsson som är ordförande i epilepsiföreningen berättade om 
före-ningen som en viktig plattform där personer med epilepsi kan träffas 
och dela erfarenheter. Samtidigt efterlyste han också unga medlemmar och 
barnfamiljer eftersom föreningen behöver föryngras. 

-Vi träffas och stödjer varandra. Det kan handla om att dela med sig av sin 
erfarenhet av olika mediciner eller bara ta en fika, säger Lars A Ohlsson. 
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Nästa nummer av Epilepsia 

utkommer i juni! 

Epilepsiförbundets styrelse 

Ordförande 
Margaretha Andersson 

Ordinarie ledamot 

Sven Pålhagen 

Ann Andersson 

Peter Söderström 

Anna Eksell 

Kent Bäckrud 

Wiveka Jönsson 

kontakt 

Suppleant 

Arne  Hertzberg  

Sven Wernvik 

Örjan Wiklund (adjungerad)  

Therese  Lerjestam 

Helen Karsberg 

Berndt Ohlin (adjungerad) 

Epilepsia 1 - 2018 

Den 15 december hade jag nöjet 
att få träffa Karl  Redwood,  en 
man som under flera månader 

kämpat med att samla ihop pengar till 
Svenska Epilepsiförbundets ungdoms-
sektion. 

Karl hade en dotter med epilepsi som 
tyvärr gick bort under tragiska omstän-
digheter och Karl kände då att han be-
hövde jobba med sin sorg på ett produk-
tivt sätt. 

En dag när han satt i bastun så fick han 
en kommentar från sin sambo om vilken  
hunk  han var. Karl tog tillvara på denna 
kommentar och fick en snilleblixt. Med 
en stor måtta humor och glädje startade 
han projektet "kalender". 

Han kontaktade sina vänner i Tierp 
med omnejd och efter en tid hade han 
fått ihop bilder till en fin kalender. Varje 
månad porträtterat av en eller två män. 
Personligen tycker jag att denna ide är 
otroligt kul. Den är annorlunda och har 
skapat uppmärksamhet var den än vi-
sats upp. 

Kalendern trycktes upp i ett otal exem- 

Fortsättning från sidan 7! Tove Hallböök 

Behovet av att ta fram nationella riktlin-
jer för vård vid epilepsi hos barn och 
vuxna har länge framförts av både pa-
tient- och yrkesföreningar. 

Sedan 2016 har Socialstyrelsen rege-
ringens uppdrag att ta fram nationella 
riktlinjer för vård vid epilepsi hos barn 
och vuxna. Nationella riktlinjer innebär 
att hälso- och sjukvården kan erbjuda 
patienterna en kunskapsbaserad vård. 

De ger dessutom förutsättningarna för 
en mer jämlik vård eftersom hälso- och 
sjukvården får samma kunskap att utgå 
ifrån. Syftet är också att ge stöd till be-
slutsfattare och vårdgivare om hur resur-
serna ska fördelas inom epilepsivården, 
bland annat genom rekommendationer 
om vilka undersökningar och behand-
lingar som bör införas eller få utökade 
resurser och vilka som eventuellt bör 
minskas eller avvecklas helt. Kunskaps- 
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plar och har sålts i så pass många exem-
plar att närmare 35 000 kronor har 
skänkts till ungdomssektionen, specifikt 
de läger som sektionen håller i. 

Karls enda krav var att ungdomar med 
epilepsi i behov av stöd skulle få dessa 
pengar. Att det skulle gå till vår utflykt 
på Sötåsenlägret samt en utflykt på Idre-
lägret. Han ville också ge möjlighet att 
hjälpa de unga som av olika anledningar 
inte har råd att delta på lägren. 

En gåva av detta slag är ovärderlig och 
det känns fantastiskt att få träffa en så-
dan man, en man som brinner för att 
hjälpa andra. 

När vi pratade nu senast sa han att han 
sovit så gott de senaste nätterna, att han 
kände att det hjälpt honom i sorgepro-
cessen. Både jag och Karl hoppas kunna 
fortsätta hitta roliga ideer och han vill 
gärna hjälpa till även nästa år. 

Jag tackar Karl  Redwood  och även de 
som på olika sätt bidragit till den summa 
pengar som skänktes. 

Tack! 
Anna Elcsell  

underlaget tas fram i samarbete med Sta-
tens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU). 

Den 15 mars publicerar Socialstyrel-
sen en remissversion av riktlinjerna och 
alla intressenter har möjlighet att lämna 
synpunkter fram till och med den 31 maj 
2018. 

Riktlinjerna innehåller rekommenda-
tioner om tidig neurologisk bedömning 
för diagnos, uppföljning och bedömning 
av läkare och epilepsisjuksköterskor 
med aktuell kunskap om epilepsi, till-
gång till multiprofessionella team, tidig 
avancerad utredning vid farmakologiskt 
terapiresistent epilepsi, epilepsikirurgi 
samt tillgång till fungerande habilitering 
som samverkas med den övriga sjukvår-
den. 

Du kan läsa mer om de nationella 
riktlinjerna på http://socialstyrelsen.se/ 
riktlinjer/nationellariktlinjer/epilepsi. 

FÖRBUNDSKANSLIET 

Välkommen att ringa oss: 
måndag, onsdag och torsdag 
kl 9-11 samt 12.30-15.30, 
samt tisdag och fredag kl. 9-11. 

Utöver kontorstid kan meddelan-
den lämnas till telefonsvarare. 
Gäller dock ej beställning av 
informationsmaterial etc. 

Telefon 08-669 41 06 
Epost: info@epilepsi.se  

www.epilepsi.se  



Borttappad medlemsavgift! 

Köp EPILEPSIBOKEN! 
EPILEPSIBOKEN ger grundläggande in-
formation om epilepsi, dess orsaker, ytt: 
ringar och behändlingsmöjligheter sarri 
lyfter fram aspekter som människor me 
epilepsi och deras familjer möter. Med ; 
såväl medicinska fakta och personliga 
berättelser illustreras konsekvenserna 
epilepsi i vardagslivet. 

: 

EPILEPSIBOKEN vänder sig i första hand 
till personer med epilepsi och anhöriga 
som söker djupare kunskap. Saklig 
kunskap är också viktig för personer som 
i sin yrkesutövning kommer i kontakt 
med epilepsi; t ex arbetskamrater eller 
personal inom socialtjänst, skola och 
sjukvård. 

Medlemspris -Gmb2 
211@k adthälc; 
2ffikilkest; 

Jag antar att det inte är din medlemsavgift jag söker det är säkert någon annans. Så bra! Vi 
saknar nämligen några medlemsavgifter för 2018 och det skulle vara toppen om de borttappade 
avgifterna kunde hittas och lämnas in till förbundets bankgiro eller till epilepsiföreningen. Om du 
undrar over något är du välkommen att kontakta förbundskansliet som gärna hjälper till. 

Förbundsdetektiven 

Epilepsimärken kan beställas • Märke med halskedja 70 kr 
hos förbundskansliet: • Halsband med karbinhake 80 kr 
Mejla irmeli.patricius@epilepsi.se • Pins 40 kr 
Glöm inte att uppge namn och 

• Armband 80 kr 
fullständig postadress! 
Eller ring på telefontid till: 08-6694106 Tillkommer expeditionsavg/porto 25 kr 

Tack alla ni som swishat gåvor av olika storlek! Lätt och smidigt om du 
vill stödja någon särskild verksamhet. Många bäckar små... 
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Vi finns på 
många håll! 

Vår strävan är att 

finnas till hands. 

Om vi ligger långt ifrån, slå 

en signal till närmaste 

epilepsiförening så kanske 

vi kan hjälpa till med 

information, råd och stöd! 

Epilepsiföreningar/ 

kontaktpersoner 

Blekinge län 070-3141108 

Dalarna 0243-62738 

Epilepsi i Bohuslän 0303-64745 

Gävleborg 026-612223 

Göteborg 031-136062 

Halland 076-7961020 

Hultsfred - Vimmerby 0495-13112 

Härnösand 070-529 78 47 

Jämtland 063-137841 

Jönköping 0709-419766 

Kalmar län 0499-40043 

Kalmar m omnejd 0480-27599 

Karlskrona 0455-82407 

Kronoberg 0727-445123 

Linköping 070-4992842 

Lund 046-138876  

Malmo  040-181610 

Norra Skåne 0451-89566 

Norra Älvsborg 072-8897143 

Norrbotten 073-1803767 

Norrköping 0702-032715 

Oskarshamn 0499-40043 

Ronneby 0457-20049 

Stor-Stockholm 08-6508150 

Skaraborg 0512-60654 

Skåne län 0451-89566 

Sundsvall 070-529 78 47 

Södermanland 070-2214814 

Södra Hälsingland 073-0974533 

Umeå 090-706614 

Uppsala 070-3881686 

Värmland 0767-931951 

Västerbotten 070-2221800 

Västernorrlands län 070-529 78 47 

Västra Blekinge 070-296 86 89 

Örebro 019-467111 

Östergötland 070-5299524 

Epilepsia 1 - 2018 
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Adressändring: POSTTIDNING 

Namn 
BEGRANSAD 

Adress EFTERSÄNDNING 

Postadress Telefon Vid definitiv eftersändning 
återsändes försändelsen 

Returnera till SEF, Box 1386, 172 27 Sundbyberg med ny adress 

Stöd din förening 
BingoLotto och Sverigelotten är unika produkter. Om du köper bingolotten eller Sverigelotten 

av din lokala förening så går överskottet rakt tillbaka in i föreningen. Hela överskottet från 

produkterna går nämligen till klubbar, föreningar och organisationer över hela landet. 
Spela BingoLotto och Sverigelotten, spela för Sverige! 

folkspel 
Svenskt föreningsliv gör Sverige bättre för alla. 
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