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Poiitikerna är vaga om paiienternas rättigheter

Bröl lopsfotografen Linda Svensson

Samsjuklighet vid oprovocerade anfall hos barn

Viktigt att tillvara erfarenheter av kronisk sjukdom

Varför är du medlem?

Bästa veckan på året - ungdomslägret!

Hjärnoperation utan att öppna kraniet

Retrogolf för epilepsiforskningen

Möt Lovisa Vestlund
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Ansök om en Stor Dogl

Storo Dogor ör tillgöngligo för born mellon r+ och 18 år med
ollvorligo sjukdomor och diognoser. Vor med på ett ridlöger,
gå på tVelodifestivoien, se en fotbollsmotch el,er få extro kroft
ov ett biobesök. Lös mer och onsök på minstorodog.org
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\Ju h;r hösten börlat visa sig sin vackra
I \ sida. Blörkens blad har börjat gulna och
till sist kom regnet och svamparna har börjat
poppa upp. Det verkar bli ett riktigt soppår
i är, med mycket Karl Johansvamp här på
r'ästkusten.

Jag ska verkligen försöka ta mig ut och
plocka 1ite, äter igen en aktivitet som ger mig
energi ti11 vardagen och hoppas ni hittar den
aktir itet som ger er energi.

Men, r.ilken sommar vi fick, helt underbar
och jag hoppas ni alla fått njuta av so1 och bad
och andra trevliga aktiviteter. Det var 1änge-
sedan sor-n jag baclat och solat så mvcket.

Jiörhundet arbetar r i iebrilt iniör de olik.r
I.rktir itetvr vi har för barn oclr ungd.rmar
med epilepsi samt familjer med barn med
epilepsi. Vi är väldigt tacksamma för det
ekonomiska stöd vi får från b1 a Föreningen
\largaretahemmet för att kunna genomföra
dessa.

Kansliet är också i full gång med sitt viktiga
arbete, liksom förbundsstyrelsen.

I H det är valår har väl inte undgåht någon
f],och inom vår rörelse hoppas vi .rtt villko-
ren för funktionshindrade och dess anhöriga
förbäftras.

Det är inte rimligt att familjer ser sig nöd-
gade att flytta för att få hjälp av s1äktingar för

att kunna klara sig. Därutöver ska den som
vill bo i eget boende med vardagsaktiviteter
ges möjlighet att göra det. Vi ser fram emot
att LSS blir som vanligt igery så att familjer får
det stöd de är berättigade till. |a, vi hoppas
att politikema tar sitt ansvar i dessa viktiga
frågor. Vi har ett gott samarbete med Funk-
tionsrätt Sverige i dessa och andra fuägor,
men vi är ett politiskt obundet förbund. Läs
gärna en debattartikel om behovet av stärkta
patienträttigheter på annan plats i tidningen.

NTar vi är sjuka är vi ju oftast automatiskt
I \ också patienter, med bl a rätt till vissa
insatser inom viss tid. Det verkar inte som
om landstingen följer lagen om man får tro
Funktionsrätt Sverige och deras frågor till de
politiska partiema. Vi behöver kanske börja
stärka oss själva i vår patientroll?

Med dessa rader önskar;'ag er en fortsatt
härlig höst.

,4."1
I1",ao,r*l*+,uil-\ r/ ,/
Margaretha Andersson
Förbundsordförande
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Ski/rl<^a" U* dh* btxfu
Har du varit med om någonting omvälvande, härligt, skrämmande eller dråpligt?
rentav något helt vardagligt som du vill berätta om. Allt med anknytning till epilepsi;
förstås. Barn, unga, vuxna och föräldrar och andra anhöriga är välkomna med sina
erfarenheter. Tänk på att dina erfarenheter kan vara ett stöd för andra! i;..,

Kanske har du bra tips och idder som du vill förmedla? Eller har du kanske varit med::,:§"
om något som fått dig att le? Skriv ett brev eller e-posta gärna susanne.lund@epilepsi.
se. Har du fotografier att bifoga så blir vi glada, dock måste de vara högupplösta (300 'rt,:

dpi) och bifogas mejl som bilaga. Skriv också vem som tagit dem och vilken/vilka de .,'::

föreställer. Personerna måste ha medgivit medverkan och publicering.Texten far netst ',:.1:r§

inte överskrida 300 antal ord. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera.
Vi kan förstås inte utlova publicering, men vi gör ett urval av inkomna bidrag. Den som

blir publicerad får en Sverigelott som uppmuntran. Förbundets stödjer Folkspel och 
",,,

Fol kspel stödjer förbundet.
Vänta inte - fatta pennan nu, eller öppna din dator och låt orden flöda.

Redaktionen



patienternas rättig heter
Landstingen är skyldiga att ge vård itid, fast läkarkontakt och göra patienten
delaktig i vården. I dag är det inget landsting som fullt ut följer lagen. Detta får
allvarliga konsekvenserför patienter med komplexa tillstånd och kroniska sjuk-
domar. Vi har i en valenkät till riksdagspartierna ställt frågan om stärkta patien-
trättigheter i lagen.

Politikerna är vaga om

lrots den alarmerande si-
tuationen svarar tre av åtta
riksdagspartier nej på frågan
om huruvida man vill arbeta

för stärkta patienträttigheter i lagen.
De partier som svarade ja har i sina

svar angett små och inget parti vill
se en översyn av hela lagen. Följande
är de största problemen utifrån

Funktionsrätt Sveriges perspektiv:

lnformation och delaktighet kan tyckas
oviktigt för patienter som kan för-
klara sina problem för vården, och
själv förstår vad läkaren säger.

Men för den som har svårt att
kommunicera eller förstå informa-
tion blir följsamhet till lagen en fråga
om en fungerande eller en icke-fun-
gerande vård. Inte ett enda parti tog
upp denna fråga.

Frågan om vård i tid aktualiserades i
somras då ett par personer med can-
cer tragiskt gick bort i väntan på
vård. Enligt den nationella vårdga-
rantin ska man inom sju dagar få ett
läkarbesök i primärvården och inom
90 dagar i den specialiserade vården
samt till operation. inga landsting
klarar dessa tidsgränser.

Här är M iydligast och lyfter bland
annat att cancerpatienters rättigheter
i Patientlagen och Patientsäkerhets-
lagen ska skärpas. KD anser att det
behövs en förstärkning av rätten till
vård inom rimlig tid.

Enligt lagen ska man kunna få en fast
läkar- eller annan vårdkontakt.

Även här finns stora brister. Det är
framför allt ett problem för patien-
ter med komplexa vårdbehov och

" En r ättighetslag stärker
patientmakten och ökar
möjli gheten ntt utkr äa n

det som står i lagen."

nedsaft förm.åga aLt kommunicera
sina behov. Aldre brukar lyftas som
exempel, men detsamma gäller
personer med kronisk sjukdom e11er

funktionsnedsättning. Detta är också
en fråga som Läkarförbundet lyft
under många år. De två partier som
har ambitioner i denna fråga är C
och S.

En del i Patientlagen som faktiskt fun-
gerar är rätten att söka öppenvård
i andra landsting. Genom att rösta
med fötterna har patienterna upp-
märksammat landstingen på kva-
litetsskillnader. Men a1la kan inte
rösta med fötterna. Patienter med
komplexa kroniska sjukdomar el1er
funktionsnedsättningar behöver of ta
fast vårdkontakt i närmiljön.

Valfrihet kan därför aldrig vara
den enda lösningen. De partier som
framför allt lyft upp valfrihet är L
och C. L anser att valfriheten inte
bara ska gälla öppenvården, utan
även slutenvården. Det är bra.

I princip alla länder i Europa har en
patienträttighetslag. Det innebär inte
att alla andra länder har en bättre
vård, men en rättighetslag stärker
patientmakten och ökar möjligheten
att utkräva det som står i lagen.

Två partier tar upp just detta. L
skriver att både Patientlagen och
Hälso- och sjukvårdslagen behöver

förtydligas, och perspektivet flyttas
f rån ett bef olkningsperspektiv till
patientmakt.

SD menar att ett rättighetsbegrepp
bör införas i Patientlagen, eftersom
det säger något om synen på med-
borgarens och patientens förhållan-
de till det offentliga.

V och M, som båda är emot ett in-
förande av patienträttigheter i lagen,
har olika utgångspunkt. MP hyser
en oro att patienträttigheter i lagen
skulle kunna leda till att patienter
med mindre behov prioriteras inom
vården medan de med stora vårdbe-
hov prioriteras ner.

Funktionsrätt Sverige håller inte
med. Vi ser hur stora behov av fast
läkarkontakt, information och delak-
tighet i dag prioriteras ned vilket får
allr,arliga konsekvenser för många,
för att inte tala om följderna för dem
som inte får vård i tid.

Oavsett vem som vinner valet i höst är
det inte rimligt att såväl patient- och
funktionsrättsorganisationer som re-
presentanter frän professionen, som
Läkarförbundet, år efter år behöver
kämpa för att lagen ska efterföljas.

Vi efterlyser politisk förändrings-
vilja och lagförslag.

Elisabeth Wallenius
or dfor ande F unktionsr ätt Sa er i ge

FunktionsrfiI
Sverige \J

Det här är en opinionstext publicerad i
Dagens Samhälle.



Att ha epilepsi kan tyckas skäl nog
att välja ett annat yrke än bröllops-
fotograf. Inget får gå fel, du får bara
en chans att fånga livets största
ögonblick.

Linda Svensson låter sig dock inte
hindras av sin diagnos, utan fotogra-
ferar brudpar och hästar över hela
jorden.

R et var framför eht tv-spel som

I luna, Svensson rick sitt t'örsta epi-
ll/f leptiska ,nfrtt. o; var hon 12 är.

En känslig tid i livet då man har mycket
annat att fundera på, än att oroa sig över
om man kommer få ett krampanfall i
korridoren. Men Linda har aldrig känt
skam över sin epilepsi och aldrig fått
något anfall i skolan eller ute på jobb.

- Jag hade kunnat bli retad på grund
av min epilepsi, jag var ingen cool unge.

Men må,nga var istället nyfikna och ville
veta hur det uttalades.

Linda har typen av anfall som tidigare
kallades grand mal. Hon har inga som
helst förkänningar inför ett anfall och är
helt utan medvetande medan det pågår.
Ibland kan det gå ett halvår utan anfall,
ibland kan hon få fem anfall på en må-
nad. Medan många andra med epilepsi
upplever oförutsägbarheten som ett skäl
till oro och att begränsa livet, känner
Linda tvärtom.

- De sker så pass säI1an att jag inte kan
gå omkring och vara rädd för dem. I så

fa1l skulle jag aldrig vara hemma själv
eller jobba med det jag gör.
Oftast får Linda sina anfall i duschen.

- Plötsligt vaknar jag på toalettgolvef
är trött och har ont. |ag får ofta ordent-
liga blåmärkery då varken toasits el1er
hand{at är särskilt fallvänliga.

Det har lett till att Linda undviker att
duscha på morgonen. Hon gillar inte att

stå på stegar och skulle aldrig simma
sjä1v. Men i övrigt låter hon sig inte
hindras av sin sjukdom.

* Många saker i livet är jobbiga, men
de blir vad man gör det till. |ag gråter
inte för att jag är kort, jag hämtar en pall.

Aven om Lindas anfall är av den värsta
sorten, säger hon sig vara lika besvärad
av sin epilepsi som av en förkylning, vil-
ket kanske kan låta provocerande.

- Jag tror att de som har en mildare
form, men tio anfall om dagen har det
svårare änjag.Jag vill inte sätta mig på
dem. Men för mig är min oroliga mam-
ma mitt största problem, säger Linda och
skrattar.

Även Lindas sambo har fått uppleva
många anfall. Han tycker att det är
otäckt, men har lärt sig att hantera dem
och att håIla sig lugn.

- Han är väldigt bra på krissituationer.
Linda har aldrig haft problem med nå-

gon arbetsgivare på grund av epilepsin.
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Men om ja-rg skr-rllc komma tiII en in-
tervju och prata orn mir-r epilepsi som ett
ett stort hinder, dä l.raclc de jr"r inte r,ägat
anställa mig.

Istä1let 1äggcr Lir-rc1;r fram det pä ett
lättsamt sätt. "Ja, i.rg har epilepsi. Nej,
det är'inte f.rrligt .iver-r om det kan se läs-
kigt ut. \'{E\ j.rg är glvm på det ni söker,
jag är skitr:o1ig att här-rga med och jag
jobbar hart. Dc'ssutom h.-rr jag ir.rga barn
och är .rlclrig sjuk, sa t1e anf..rll jag fär på
albetstid jär.rrnar r-rt sig med de anställda
ni har r-r-red sr-naL..rLn."

Da skratt.rr tlt Lrch sen är clet inte mer
med c1et. Dr.t r.u-rr1erl.ittar alt r.ara Iätt-
sam. Dtt sttrr.r l.rt blemet iir att rnånga är
n\rfikna, men inle r agar iråga.

Sedar-r fer-r-r .rr .ir Lincl.r egenfiiretagare
och rescr- iivc.r hela r ärlc1en för att foto-
grafer.-r aral.r sk.r ir-r111. Ioc1 och brudpar.
Hon iniornrr'r..rr alltrri kr-tuderna om silt
hälsoläge i ett tirligt ,skede.

N,len efterst,m jag är sä avslappnad
mecl det, L.lir r'1tt irrte n.rgor-r sbr grej fiir
dem.

Inte hr'l1t'r Llpplevcr hon ar.saknaden
av kiirkort ,som nagL)t stort problem.
Hon gar, t.rl L.r-rss eller iar skjuts. Under
ett heldag-sl.lplLrp arrlit.rr hon en extra
fotograf som ch.rr.rfiirr ,-rch sorl kan fänga
andra r-irrk1ar. .in Lir-r.'l.r.

- Att kiir.r l.i1 är intc r.ragon mänsklig
rättigl-ret, dr'i .-tr r'rr Lvr.

Drörunrt'r-r \»i .rtt Lro pa landet har hon
dock f.rtt S. ',i:F ttrr- err centlal 1ägenhet i
Udc1er...r1la.

- Har jag r.r.r tlalig tl.rg jämiör jag hus-
pliser p.r He::r,cl: och s\'är frustrerat
ijver att det .i:- s:. :rr cke't billigare pä
landet. \Ien .lel .ir irrsen sorg för mig.
Det är pa Sc,rnri:;r r.,;r a sorn att jag gän-ra

skulle vilja h.r e:-. .rr.rgel.isenhet på Man-
hattan, clet iir r;'.:.' irt11t'r mtrjllgt.

Linda har ins:irer.rts mvcket a'u,

coachen KjtlL E:-.l'.:ger och hans sätt att
resonera.

- Han har liirt nric .rtt livet biir vad du
gör det ti11. Tag k.r:r r .i1j.-r att r.ara rädd
och Iäta det h.in'.n'...r nris, r-nen ingen blir
giadare a\- att i.rg ..r1t.rr det negativa.

Linda tr-cker sig rn.irk.r mvcket hopp-
löshet och claligt s1ä1r fiirtroer.rcle hos
mänga med epilp;.5i, ocl-i .tlt c1e skvller
det på sjukdonrcn.

- Till den-r vi1l j.rg s.'ig.r - sträck pä er
och r..lr inte rädda. Foknsera pa hur ni
kan göra det mesla av er ticl pa lorden!
Om jag hadc oroat nis mer h.rde j.-rg inte
fått betalt för att resa tili Persepolis i Iran
för att fotografera hiistar. Sa vill jag inte
leva.

Text: ZLutdrn Erikshed
Foto: Lirdn Sr,eilssor
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Soensk epidemiolo gisk studie :

Samsjukl ighet vid
oprovocerade
anfall hos barn
(ungefär 1 miljon invånare) för miss-
tänkta anfall, samt EEG-remisser
till den lokala neurofysiologiska
kliniken samlades ihop. Sex måna-
der efter anfallet som ledde till att
patienten sökte vård, indexanfailet,
gjordes en joumalgranskning.

Vi bedömde om indexanfallet upp-
fyllde inklusionskriteriema och sam-
lade in fördefinierad fakta om an-
fallstyp, anfallsetiologi och eventuell
förekomst av utvecklingsneurolo-
gisk samsjuklighet (psykomotorisk
utvecklingsf örsening, tallspråk
och inlämingssvårigheter, utveck-
lingsstörning autism, ADHD och
psykiatrisk sjukdom såsom tics,
depression) och cerebral pares, från
joumalen. Samsjukligheten bedöm-
des som misstänkt om det fanns en
tydlig problembeskrivning i journa-
len av en sådan.

Samsjuklighet vanligare hos de
med upprepade anfall
I analyserna adderades misstänkta

och diagnosticerade samsjuklighe-
ter då vi bedömde att vi annars
skulle få en stor underrapportering
av problemen, bland annat på grund
av väntetiderna för utredning.

En ny datainsamling gordes24
månader efter indexanfallet för de
patienter som var under 19 år vid
indexanfalle t. 7 66 b an inkluderades
i 6-månaders-uppföljningen. Några
färue (749) kunde inkluderas i
24-mänadersuppföljningen, framför
allt på grund av utflyttning.

Vi fann en incidens för ett första
oprovocerat anfall hos barn (0-
19 är) pä 671700 000 med en ålder-
specifik spridning mellan 30 och
2041100 000, högre incidens i de
lägre åldersgrupperna men små
könsskillnader (Adelow et al., 2009,
Andell et a1.,2015). Misstänkt eller
diagnosticerad utvecklingsneurolo-
gisk samsjuklighet eller cerebral
pares fanns hos cirka en tredjedel
både efter 6 och2|månader.

Samsjuklighet var vanligare hos de

Eaa Åndell, doktorand oid KBH,
Karolinska Unioersitet med stöd från
Centrum fi)r Klinisk F orskning i örmland,
Uppsala Unfuersitet. Foto: Prioat.

l.studien har vi utgån från SIRE;

I Stockholm Incidence Registry of
IEpilepsy som är ett populations-
baserat incidensregister för patienter
som fick ett första oprovocerat epi-
leptiskt anfall mellan augusti 20ö1
och december 2006.

Personnummer på patienter som
sökte vård i norra stor-Stockholm

Artikeln tidigare publicerad i
tidningen Barnläkaren nr 4 - 2017.

Rcferenser:
1. Adelon, C., Andell, E., Amark, p.,
Andersson, T., Hellebro, E., Ahlbom,
A. & TOMSON, T.2009. Nenlv di-
agnosed single unpror.oked seizures
and epileps',. in Stockholm, Sweden:
First report {rom the Stockholm In-
cidence Registrl, of Epilepsy (SIRE).
Epilepsia, 50, 1094-101.
2. Andell, E., Tomson, T., Carlsson, S.,
He11ebro, E., Andersson, T., Adelor,v,
C. & Amark, P. 2015. The incidence of
unprovoked seizures and occurrence
of neu roder.elopmental comorbi di-
ties in children at the time of thelr
first epileptlc seizure and during the
subsequent six months. Epilepsy Res,
1 I 3. 140-150.
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Viktigt att ta tillvara erfarenheter av kronisk sjukdom

atsningen på att förbättra vår-
den för personer med kroniska
sjukdomar har varit angelägen,

men arbetet behöver både fortsätta
och breddas. En förutsättning för att
utvecklingsarbetet ska bli effektivt är
att patienternas perspektiv, kunskap
och erfarenheter tas in. Det visar en
ny rapport från Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys (Vårdana-
lys).

Nästan halva befolkningen har nå-
gon kronisk sjukdom och en fiärde-
del av befolkningen har två eller
fler. Många påverkas i sin vardag
genom hela livet. Vårdanalys har på
uppdrag av regeringen följt upp den
fyraäriga satsningen på att förbättra
vården för personer med kroniska
sjukdomar. Satsningen är både ett
komplement till och en fortsättning
på andra nationella satsningar och
initiativ.

- Vi har följt upp hur insatserna i
satsningen har genomförts och vad
de har resulterat i, säger Ida
Nyström, utredare, Vårdanalys. Vi

ser att många av insatserna har lett
till kunskapsunderlag och stödsys-
tem med fokus på att stödja primär-
vården, men de har ännu inte i stort
påverkat hur vården genomförs,
fortsätter Ida Nyström.

Med en befolkning som blir allt
äldre kommer fler att drabbas av
kroniska sjukdomar. Personer med
kronisk sjukdom står för 80-85 pro-
cent av sjukvårdskostnaderna. Det
är en stor del av all vård och den kan
påverka en stor del av livet för dem
som berörs. Vårdanalys uppföljning
visar att viktiga steg har tågits iör att
stärka kunskapsstyrningen, men att
utvecklingsarbetet för att förbättra
vården för personer med kroniska
sjukdomar både behöver fortsätta
och breddas.

- Landstingen behöver nu se till
att de utvecklingsinitiativ som har
tagits kommer patienterna till del i
vårdens vardag, och regeringen bör
säkra en nationell uppföljning av det
fortsatta arbetet kring kunskapsstyr-
ningen, säger Karin Nyl6n, vikarie-

rande generaldirektör, Vårdanalys.
En förutsättning för att utveck,

lingsarbetet ska bli effektivt är att
patienternas perspektiv, kunskap
och erfarenheter tas tillvara i arbetet
på a1la nivåer i hälso- och sjukvår-
den.

Rapporten Stöd på vägen. En upp-
följning av satsningen på att förbätt-
ra vården för personer med kroniska
sjukdomar finns att läsa och ladda
ner på www.vardanalys.se.

.-.-., stödpövögen
'" uPPorlnrng w $bningef pö oh

rorbofrro vörden for personer
med lronisko qiut_domnr

EPILEPSI?
Välkommen

till oss!

Fortsättning ftån firegående sida!

med upprepade anfall (213) nom 6
månader 2in hos de med ett enstaka
anfall (215). De vanligaste samsjuk-
lighetema var psykomotorisk ut-
vecklingsförsening, tallspråk och
inlärningssvårigheter och utveck-
lingsstöming.

Många barn hade två eller fler
samsjukligheter (Andell et al.,
2015). De allra flesta, eller nästan 70
procent, var anfallsfria mänad 13-24
efter indexanfallet eller insättandet
av antiepileptika. Nästan 200 barn
hade fortfarande bara haft ett anfall

(indexanfallet). Risken att ha anfall
månad 1,3-24var nästan tre gånger
större för de med någon av de för-
definierade samsjukligheterna än för
de utan samsjuklighet (för de med
CP var risken åinnu högre). Kring 40
procent av de knappt 500 patienter
som valde att prova antiepileptika
var anfallsfria månad 13-24pä det
första läkemedlet de provade. An-
fallsfrihet för de som provat tre eller
fler läkemedel var betydligt lägre.

Sammanf athringsvis stämmer
incidensen för ett första oprovocerat

epileptiskt anfall väl överens med
andra studier gjorda i liknande
miljöer.

Utvecklingsneurologisk samsjuk-
lighet och cerebral pares är vanlig
redan vid tidpunkten för ett första
oprovocerat anfall, ökar inte under
de första två åren, och ger en sämre
prognos för anfallsfrihet.

Om patienten inte svarar på det
första eller andra antiepileptika som
prövas kan läkemedelsresistens
misstiinkas hos barn.

Epilepsia 3 - 2018

81 000 svenskar har epilepsi
69 000 är vuxna och ungefär 12 000 är barn och ungdomSr i åldernro -17 är.Omkring
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.
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Särskilt högriskskydd
Om du riskerar att ha långa sjuk-
perioder (fler än 28 dagar i följd)
eller riskerar att vara sjuk ofta (fler
än tio gånger under ett år) kan din
arbetsgivare få ersäHning genom
ett särskilt högriskskydd. Om du är
sjuk ofta kan du även slippa karens-
dagarna.

Du måste dock vara försäkrad i
Sverige. Försäkringskassan har en
särskild information om hur per-
soner med funktionshinder går till
väga.

fi gsijft ut71t7tt.for s akr in gskas s att. s e

?J

KoRrA FAK'A oM EPILEPsI 
&

Patientservice
Karolinska!

'll'-l pilepsiteamet pa
p Karolinska sjukhuset i

L-J Solnu ligger i framkant
när det gäller patientservicel

De har tagit initiativ till att
erbjuda nydiagnosticerade
ett epilepsimärke och vill
också erbjuda information.

Förbundet har därför tagit
fram informationsbladet
här intill i A5-format för att
underlätta vid beställning av
märken och informationsma-
terial.

Beställningen görs på
baksidan.

EPILEPSIBOK§N

v åGeGEAVårE?q:
IBE (International Bureau*f or Epilep sy, f örbundets världsorganisation)
utlyser en tävling för bästa video med fina priser. Tävlingen är en del
i Världsepilepsidagen och du inbjuds att delta! Inkomna bidrag måste
understiga 2 minuter och du kan använda mobiltelefonen eller annan
kamera.

Tävlingen är uppdelad i två kategorier. Dels "Min personliga berät-
telse", som är öppen för personer med epilepsi, familjer, vänner och andra
i omgivningen. Därutöver en mer informativ kategori som riktar sig till
organisationer och stödgrupper som de senaste tre åren har producerat
professionella utbildningsfilmer för att upplysa allmänhetery beslutsfat-
tare och personer med epilepsi.

Sista dag för ditt bidrag är 14 december!

Alla detaljer finns på ww*qr.inåerråatinnaXepiiepsyday.arg

r "fiffit 4s r *.3§s1 _. rö.

t
§w§§§k"

Swisha ännu mer!
Förbundets olika swishnum-
mer har fått gehör!Tack alla
ni som swishat gåvor av olika
storlek! Lätt och smidigt om du
villstödja någon särskild verk-
samhet. Många bäckar små...

Forskningen

123 64294 01
Epilepsifonden

Vuxen- och övrig verksamhet

123 087 86 29

Epilepsia 3 - 2018
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TACK!
En gåva utöver det vanliga mottogs när 50 000 kr inkom till minne
av en avliden' 

stiftelsen Epilepsifonden

t?
Attityden
betyder allt.



Vorför ör du medlem?
Epilepsiförbundet grundar verksamheten på medlemmarna och skälen för medlemskap

varierar. Förbundet har såväl aktiva som passiva medlemmar, alla är lika viktiga för organi-
sationen. Vi är dock nyfikna på vad den enskilde har för tankar kring sitt medlemskap och

börjar med att fråga några förtroendevalda.
I kommande nummer vill redaktionen gärna få fler röster från landet, så skriv till oss och

berätta kortfattat varför du är medlem!
Skicka raderna till susanne.lund6lepilepsi.se. Uppge namn, ålder, vilken förening du tillhör

och bifoga en högupplöst porträttbild av dig själv. Du kan också skriva för hand och skicka

till förbundskansliet. Du måste självklart också ge ditt tillstånd till publicering.

Varje publicerat bidrag får en Sverigelott som tack för hjälpenl

Att inte aara med iir att ge upp
och accepterfr det som inte är
bra! Viktigt att stödja!

- För mig är det en självklarhet att,
om man vill påverka något för att
åstadkomma en förändring av det
man upplever som fel eller otillräck-
ligt, vara medlem och helst en aktiv
sådan!
- Att inte vara med är att ge upp och
acceptera det som inte är bra!

Berndt Ohlin

- lagär medlem för att stötta Epi-
lepsiförbundet och personer med
epilepsi. Vill att fördomarna om
epilepsi jobbas bort med kunskap.
Ar själv anfalls- och medicinfri se-
dan över 15 år, men tycker att det är
viktigt att stötta, trots att jag mår bra
i min epilepsi.

Margaretha Andersson

-Jagär medlem och engagerar mig
för att det en gång räddade mig. Vill
ge tillbaka det jag fått. Att tillhöra
något större som jobbar mot samma
mål utifrån egna förutsättningar.

Att vara medlem ger en känsla av
samhörighet.

Annt Eksell

Jag kan bidra!

- lag är rnedlem j Svenska Epilepsi-
förbundet för att jag kämrer att jag
har något att bidra med och för att
stödja och fä mer information om
epilepsi.
- Jag har själr. epilepsi och tycker
att det är naturligt att vara med. lag
önskar att fler personer med epilepsi
skr-rlle känna att det är naturligt att
vara med i vår gemenskap.

Kent Biickrud
Vad kan du göra för att hjälpa en

person med epilepsi?

O Lära mig vad man ska göra vid ett

anfall

O Vara förstående och stödja

O Vara öppen för att lära mig mer

Vill du gå snab

o Alltsammant o'un,7ri.1 
,([]

") :.,
-- -3j \
--lr

i'7?4,1

17

räddade mig!

\,i
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D
ffiew ckan

ikt julafton, världens bästa
födelsedag eller den härligaste
midsommar av alla tider så

var årets Summercramp fantastiskt
från början till slut.

Att få höra av deltagare att detta
läger är en fristad, ett andra hem och
ett ställe de alltid längtar tillbaka till,
känns otroligt. Vill nu betona att vi
ledare känner exakt detsamma. Den
bästa veckan på året helt enkelt.

T /i gick ut starkt och böriade
I / veckan med att vara utomhus
Y och bara vara i Vara. Sönda-

gen försvann snabbt och måndagen
startade med mysigt pyssel i massor.
Fram till lunch satt alla samlade och
bara snackade, gjorde fina vykort
och hjälpte varandra med kreativa
alster. Efter lunch var det dags för
5-kamp. Diverse olika grenar ge-
nomfördes. Underbar stämning när
aktiviteterna passade alla på något
sätt.

Att exakt beskriva vad vi gjort
under veckan är alltid lika svårt.
Man vill ju få med alIt, men all tid
man bara sitter och umgås, spelar
kort och bara hiinger är
ovärderlig, men inte lika
tydlig i text.

isdagen kan man
i alla fall beskriva
som en händel- '@,:?;#@iwB

@*se§"l*-t&e@

serik dag. Vi lämnade
Vara folkhögskola tidigt
på morgonen och snart
framgick det alt årets
hemliga utflykt gick till ..

Borås djurpark.
Vi hade vackert väder

och så pass varmt att
vätskeersättning delades
ut innan vår dag började
i parken.

Borås djurpark bjöd :;r$'

på mycket skratt, både

&

tu
-l

..: .:.i.

ä#

Årets
ägde denna
domssektionen

epilepsi
ung-

full fart, men också på stilliänrma stunder för samtal
och gemenskap.

Lägret genomförs av Epilepsiförbundet med stöd
av Föreningen Margarethahemmet och Sunnerdahls
handikappfond.

Epilepsia 3 - 2018
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med och åt varandra. En massa djur,
allt från elefanter till fiärilar. Glass
och en tur med djurparkens lilla tåg
hann vi också med.

Väl hemma i Vara igen var alla rätt
slut så vi avslutade med film och
popcorn.

nsdagen startade vi med ett
otroligt dansant zumba-pass.
Alla körde på efter egen takt

och tillsammans blev det en härligt
hoppande klunga med zumba-del-
tagare. Helt slut efter detta var det
läge för snabb dusch innan lunchen.

På eftermiddagen hade vi en work-
shop. Vi satte oss i mindre grupper
och pratade om..allt från skola till sex

och relationer. Amnen som ibland
gIöms bort när all fokus hamnar på
epilepsi. Givetvis pratade vi även
om epilepsi men som sagt oftast är
det andra frågor som väger över.

Onsdagskväll avslutades med mu-
sik, kortspel och dans utomhus. En
mycket fin avslutning på dagen.

Så kom iintligen torsdagery den
dagen som så många väntar på. På

förmiddagen lekte vi de lekar som
deltagama önskat. Bland annat
"viskleken", "under hökens vida
vingar" och "älvan och klägget".

Efter lunch var det dags för av-
slappning så att man skulle orka
kvällens disco.

iscot var underbart. Ett
fullkomligt smockfullt dans-
golv, svetten rann och röster

som sjöng till musiken. På detta
disco fanns också en nyhef näm-
ligen en godis/läsk bar med egen
bartender som blandade till den
godismix eller läskblandning man så

önskade.
Det blev en sen kväll så sovmorgo-

nen följande dag var välbehövlig.
Fram till lunch på fredagen så hölI
vi oss lugna. Gött häng med spel och
lite volleyboll. Vi fick också ett fint
uppträdande av lägrets egen troll-
karl som på ett magiskt sätt fångade
oss alla.

Senare var det dags för lägrets
andra tradition nämligen lappskriv-
ning. Alla skriver 3 bra saker om

alla. Dessa lappar läggs i

man sen fär med sig hem att läsa på
regniga dagar.

Denna sista kväll avslutades med
grillkr'äll. Som alla bra grillkvällar
så hör clet till med underhållning.
Mänga av deltagarna bjöd på show.
Vi såg bland annat skönsjungande
nummer, pianospel, stå-upp komi-
ker, kortare pjäs och lite hårdrock.
För er som missade detta kan jag
säga att det r.ar bättre än Wallmans
salongers sho-"r.er.

å kom lördagen, den fruktade
sista dagen. Man vill både
skratta och gråta. Denna vecka

har v2inskapsband knutits och kärlek
blomstrat.

Vi ledare såg en efter en resa iväg
tills vi stod ensamma kr.ar. Så från
oss ledare kommer nu en hälsning:
"Tack för allt underbara r-ri! Hoppas
nu att r.i svns igen nästa sommar, vi
längtar redan."

Annn Eksell
Foto: S0r0 Andersson
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Medtronic är ett
interngtiotrcllt

företag inotn
ntedicinsk teknik

sot'tt utr.tecklar

meclichttekniska

Ttrodukter och

behnndlittgar

för att hjälpa
patienter och

förbättra derns

li-oskunlitet.

Swisha en gåva till
forskningen!

123 642 94 01

Stiftelsen
Epilepsifonden

edtrorric har introdr-rcerat etr

nv möjlighet fiir rreurokirr-tr-
gel i Eur:opa. Patier-rter som

Iidcr ar epilsp*l eller har ttrrnörer i

§ärnan i en utsträckning som krär,er
kirurgiskt ingrepp har nu möjlighet
att slippa .rtt kraniet öppnas n.ir
kirurgen ska få tillgång ti11 det sjuka
området i hjärnan. Istäl1et kan ki-
rurgen använda laserteknik genom
ett 3,2 mm borrhål i kraniet genom
en smal ljusledarkabel. Den sjuka
vävnaden värms bort med hjä1p av
laserljuset. Det är vad man kallar

Lund och Malmö kampanjar
Den 12 augusti medverkade epilepsi-
föreningen i Lur.rd med omnejd tillsam-
mans med Malmöavdelningen pä ärets
Malmöfestival på Firreningarnas dag.

Det innebär att en mångfald av ideella
orgar.risationer får möjlighet att visa upp
sig och sin verksamhet. Vi hade scdvan-
1ig littelatur och informationsmaterial.

Vi fick är.,en möjlighet att diskutcra
med bcsökarna om r.ad de visste om
epilepsi och hur de skulle agera om cle

fick bevittna ett anfall. Vi samtalacle
också med polis och ambulansprerson.rl
om deras elfarenheter av r'år lnalgrnpp..
De hade ko11 på 1ägert, men eftcrlr-ste .-rtt

fler btrr svrnbolen med epilcpsiljuset. Dt't
hade undcrlättat för dern vid rle tilliä1-
ler-r de fär ta hand persorlcr som h.rr t'ller
hait anfall.
Lnls I. O/i1sson, t /1, ordf i LrtttLl ttr tttrtttitl.
' 
l' L1 i 1 t 1 1 t i Rv I i 1 t Ll e r, t t, J I n I t t r lt.fii r t' I I I I l{r' I r.

MR-bildstyrd laserablation. För att
säkerställa att ablationen är exakt
kontrollerad och inte skadar den
omgivande hjärnvär,rraden utförs
proceduren medan patienten ligger
i en MR-kamera som övervakar
patienten under hela proceduren.
Systemet kallas VisualaseTM och
har dessutom fördelen att patienten
nästan inte påverkas kosmetiskt
eftersom håret i hårbotten endast
rakas bort i ett område på 3 mm.

Redan dagen efter ingreppet kan
patienten vanligtvis lämna sjukhu-
set.

74
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egnet a\.tog och det
blev en solig och varm
c-lag när 74 golfare intog

Lagans golfklubbs gräs lörda-
gen den 25 augusti.

Det var nämligen dags för
Lillis retrogolf för fjärde året i
rad och förväntansfulla ställ-
de deltagarna upp för fotogra-
fering likt kändisar på gala-
pr.emiärer.

Aven spelare från andra
klubbar i Sverige hade styrt
kosan mot Lagan i Småland
och var redo att pegga upp
och slå i väg den lilla bollus-
lingen.

Spelare från Botkyrka GI(,
Falkenberg GI(, Karlshamn
G§ Växjö GK och Bokskogen

Retrogolf för epi lepsiforskn i ngen

CK dök upp vilket gir",etrzis förgyllde
tävlingen vtterligare.

Inför tävlinger-r lovade Lillis att slå
förra årets insamling på 3 500 kr. Be-
loppet slogs rned räge genom olika
aktiviteter oc1-r E 500 kr samlades in
till forskningen, oll den sjukdom
som ligger initlativtagaren så varmt
om hjärtat.

Flera i Lillis iamilj liksom han själv
har epilepsi oc1-r r-et att pengar till
forskning om clenna sjr-rkdom alltid
behövs. Det är pensar som alltid är
välkomna då epilepsi enligt Lillis är
en undangömd sjukdom i Sverige.

En sjukdom med sä många som
81 000 drabbade men som oftast
hålls utanför i media, politikerdebat-
ter och insamlingsgalor. Tyr.ärr är

det som om ingen ser en sjukdom
som nästan en procent av befolk-
ningen lider av.

Man kan fråga sig varför, men fort-
farande är 2018 är epilepsi inte rik-
tigt rumsrent och människor i all-
mänhet vet alldeles för lite i ämnet
då ingen i samhället verkligen hjäl-
per till för att sprida ljus över denna
sjukdom med många ansikten.

Retrogolf
Initiativtagare Patrik "Lillis" Salo-
monsson var mycket nöjd med årets
retrogolf där Lagan för dagen visade
upp alldeles förträffliga greener som
var hårda och extremt snabba.

Att banan sedan hade hämtat sig
ganska bra efter den hemska torkan
i övrigt var naturligtvis även det
positivt.

Lillis retrogolf startades för -1 ar
sedan av Patrik "Li1lis" Salomonsson
som började spelade golf '19E3.

På den tiden såg utrustningen
och klädseln annorlunda ut mot
idag och det är det som präglar
retrogolfen. Alla deltagare måste
spela med klubbor ti11r'erkade

Till uiinster Pntrik Salomonsson
(Lillis) tillsrunmans med toå

hiirtgio nn r e tr o golfnre.

innan 19S5 r'ilket innebär att alla
spelar r-nc.d riktiga träklubbor, metal-
rrood-s .ir firrbjudna. Sedan ska man
helst är-err ha en ä1dre bag och vagn
och pr,rttenr far inte vara modern.
Ar dr,r tlelt.rsare i denna tävling
iörr'.irtas ii'er-r att du klär upp dig i
retrokläder. Retrogolfen spelas alltid
lcjrcl.rgerl i vecka 34 och nästa år är
clet iernarsjubileum.

Som vauligt under retrogolfen så
serverades ärtsoppa, pannkakor och
pr-rrrsch efteråt. Detta som en hyll-
r-ring till clen gamla tiden innan 1985
r.rär Lagans GK inte hade sitt klubb-
l.rus med restaurang. Då serverades
clenna måltid vid årets sista tävling
pa hösten den s k Gåsatävlingen.

Arets ärtsoppa som Lagans GK:s
krögare Richard lagat till smakade
r äldigt bra efter nästan fem timmar
ute på banan och många backade
om både en och två gånger.

15
Epilepsia 3 - 2018



s
';'B§§T

*,4
{§&ri'

S";- 3k ,t.4 ,, 1 ;.t' 'f';

*
@§ ttr

,.,

*

!{.
tår,

i9a"ti*!i&.i:t r ,,,,'.

ffiff ''., *r:*1,§'" ' r. t
',n rrt&i* §

,1.-&. _&

rere

',:,§
, j3§

äfl
_ 

j'.sades i E

;F,': =Nu bel
:':llhistoria;

sdan sist' siä&
g€n

*w
7*.t
{:

*r



ffiffiw $mffi Mmffi ffffi fumK%ffiwW

ffimwffi ffiffi# MffiKWm

i§ic I ;r1{ :r;,1{:ll ::r...i:',:t: tt t,

- Jag har varit sjukskriven och ur-Lder
utredning i tre år då läkarna har för-
sökt hitta något sätt att komma at
sjukdomen. De har lr,ckats komma
så långt att de tror att det är en au-
toimmun sjukdom där antikroppar
produceras som skadar min hjärna.
De kallas för GAD-antikroppar,
säger Lovisa.

- Ingen vet egentligen hur sjukdo-
men ska kunna behandlas eller var-
för jag drabbats. Först försökte man
med diverse behandlingar och medi-
cinering, med mabteherabehandling,
samma som MS-patienter får. Sedan
prövade marr med plasmaferes
(blodtvätt) i många omgångar och
därefter gjordes thr,mektomi, en
operation där hrö>tkorgen öppna-
des.

- Då försirkte man med att operera
bort thymuskörte1n, eller brässen
som det ocksa ka11as, säger Lovisa.
Brässen, thvmr-rs, är ett organ som

fyller centrala fr-rr.rktioner för im-
munförsvaret i pr-tberteten, och som
sitter bakom bröstkorgen. Det var en
stor operatior-r, de.t tog sju veckor att
bli någorlur-rda aterställd.

- Det r.ar er-L chansning som inte
lyckades, konstaterar Lovisa.

, t11.. ,-.:' '. ,.r.';r:, ::,.i1'.'j'rr).

AutoimnrLrrrrtcrcrr har lagt sig pa
hlärnan och .lct ir .lärtiir man gatt
vidare med att scira en stamcells-
transplantation, eller elt stamcells-
byte, som det ocksa kallas.

- Det har varit jättetr-rttt, och denna
behandling har r-arit tler-i jobbigaste
och innebar mest risker iör n-rig. Be-
handlingen gjorcles för ser månader
sen, med många medicinska förbere-
delser och jag r.ar inrreliggandes i en
månad på sjukhus.

- Jag tappade a1lt mitt hår pa grund

av de höga cellgiftsdoserna. När jag
tittade mig i spegeln kände jag inte
igen mig själv, spegelbilden visade
en cancerpatient, en tjej utan hår och
ögonfransar.

-Jagfick även frysa ner äggfrän
äggstockarna som sparats på labo-
ratorium, då denna behandling på
grund av cellgifterna gjort att jag
kanske inte kan få egna barn. En
tanke jag tycker är skrämmande och
jobbig än idag och som ingen 23-årig
tjej ska behöva tänka på.

- Inga ingrepp i hjärnan är aktuella.
Kanske är det för att anfallen har
sitt centrum i temporalloberU där
personligheten anses sitta och det är
för känsligt att gå in där?

Hjälpa forskningen
- lag är den första i världen som
gjort stamcellsbyte med den här
typen av sjukdom. Om det skulle
ge en positiv effekt så kommer det
hjälpa forskningen världen över och
jag kommer bli en fallstudie. Det
säger i alla fall min läkare.

- Det är också en anledning till
varför jag gjorde behandlingen. Jag
vill kunna bidra och hjälpa andra
som också lever med derura sjukdom

I augusti kommer beskedet om
transplantationen lyckats.

- Jag hoppas att jag kan få bli helt
frisk. Att få kärura att mitt liv är mitt
liv, och inte ett liv som styrs av en
sjukdom. Om jag inte blir frisk är
min önskan att få hjälp att leva med
detta, med derura sjukdom, säger
Lovisa med ett lite trött leende.

- Det är det jobbiga, att inte veta
vilket liv man kan vänta sig, säger
Lovisa eftertänksamt.

- Jag har sagt att min sjukdom
ändrat mig som person och min syn
på livet. Att inte döma andra män-
niskor och uppskatta de små sakema

i livet. Den stora förändringen är
nog att jag har blivit mindre döman-
de, faktiskt.

- Efter den senaste behandlingen
är jag väldig trött både fysiskt och
psykiskt. Det är väldigt jobbigt. Jag
vet att jag är stark. Det har jag också
lärt mig de senaste åren. Men om jag
ska vara ärlig så finns det absolut
dagar då jag funderar över om jag
ska orka fortsätta kämpa. Hade det
inte varit för min neurolog Olafur
Sveinssory min familj, och alla un-
derbara vänner så hade jag nog känt
så betydligt oftare.
De tre senaste åren har Lovisa varit

på sjukhus nästan hela tiden,
- Jag hade velat plugga till sjuk-

sköterska eller lärare i svenska, men
minnet är ju inte det bästa...

Prablemen i sjukvården
"För att orka vara sjuk måste man
vara frisk" , det är en sliten klysch4
men med mycket sanning.

- Det är en mycket svår och stor
behandling jag genomgått och jag
har inte känt mig riktigt trygg och
omhändertagen, eller hörd, i den
stora sjukvårdsapparaten - förutom
av min neurolog.

- I sjukvården måste man bli bättre
på att lyssna på patienten. Bemötan-
det måste bli bättre. Jag har blivit
hänvisad till olika instanser i sjuk-
vårdery få verkar vilja ta sin del av
ansvaret. Trots att min neurolog
säger att de måste så vill man inte ta
emot mig.
Lovisa Vestlund är trött och uppgi-

ven men också stridslvsten. Hennes
läkare har varit Olafur Sveinsson,
biträdande överläkare neurologiska
kliniker; Karolinska universitets-
sjukhuset Solna. Han berättar:

Fortsättning på sidm 22!
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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 möllighet till storvinstl

Skriv de tre ledorden på ett vykort och märk det "Krysset 3 " som skall vara förbu ndska n sliet tillhanda senast den15 november 2018.
Svenska Epilepsiförbundet
Box 1 386, 172 27 Sundbyberg

1B
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Kan du hitta var det står och
vinna två biobiljetter
På vilken sida stär det föl1ande:

"Jag gråter inte.för ntt ing ör kort, jaghämtar enpall."

Svaret pä frågarr hrns i detta nummer av Sr.enska Epilepsia.
Sänd ett r,r'kort mecl sr'.rret och din fullständiga adress till:
SEF, Bor 1356. i. I 1I Surrclbvberg.

Svaret r i1l r'i h.r senast den 15 november. Har du gjort allt rätt
så är du metl i r ,rr r-rtlottning och blir du en vinnare så skickar
vi två biobilietter

Lvcka till!

,,IE,y

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

Signhild Andersson, Mal mö

Sofi a Paulsdotter Henriksson

J-E Öst, Alingsås

?
o

G ratu lera r! -{
Christina Burvall. )'

Du vann förra tävlingen! tr
Två biobiljetter är på väg! 

Z
Påsidanllstodcitatet: 

§
"Vi med epilepsi behöoer aara ' \

aåra egnaherrar."

::

S

Köp Bingolotter och Sverigelotter
så stödjer du också epilepsiverksamheten.

Förbundet stödjer Folkspel och
Folkpel stödjer förbu ndetl

"@dD"*
Swisha en gåva
till forskningen!
123 642 94 01
Epilepsifonden

Epilepsia 3 - 2018
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Här är lösningen pa töregående korsord!
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Convulsioner och hj ärtsprång
Synen på epilepsi har förändrats dramatiskt genom åren. Antikens
tidiga uppfattningar grundades på kopplingar till gudar och

andemakter av mindre gott renomm6. Redan Hippokrates hävdade
dock att epilepsi var en sjukdom som skulle behandlas med diet
och läkemedel. Balans mellan olika kroppsvätskor var en viktig
ingrediens i de antika förklaringsmodellerna.

3- -g-nder renässansen började

§ I takarvetenskapenistörre
LJ grad förlita sig på observa-

tioner och försök. Det tog dock
många århundraden att bryta det
filosofiska och deduktiva tänkandet
som grundlagts av Galenos och
påverkat läkares praktik långt in på
1800-talet.
Vår egen Nils Ros6n von Rosenstein
(17 06-177 3), ihågkommen som
"pediatrikens fader" , skrev ett av-
snittom epilepsi i sin fantastiska
lärobok i pediatrik (1764).

"Barn hafusa mycket sensibls eller lätt
rörda nerrser. Desse äro ock, i proportion
mot deras kropp, mycket större hos et
barn, än hos en fullwäxt. Och som barn
hafwa mycken wätska uti sig, såhållas
neraerne mer blöta; de täckqs ock med

ganska tunnq hinnor, och hqfwa
således starkare känsel. Häraf kommer
det, atbarn sålätt äro underkastade
ryckningar. När en eller annan lem

Martin liigerztall,
öt, erl äkar e I B nr nl äkar e,

specinl ist i B nrttntedicin,
Bnrrnteurologi och

Skolltilsotård
Cer tt rnll nsnr e tt t t,\/ är i ö.

rqckes på dem, säje uti, at de hafr.ao "Begqnner det sedermera nt spela

von Rosensteir-rs bok sa intressant wlknar ändteligen, och synes

och läsr'ärd än idag, 250 år efter dess må någorlunda wäI. Htifwes imedlertid

conaulsioner; men rqckes hela med ögonen, och urida dem,

kroppen, och de tillika äro : §Xnbrrrrlttelftt iantingen åt näsan, eller upåt
btå i onsigtct. så säje wi at rlt '{Jfiln . ptlnn'mn, sont blånnr i nnsigtet:
hafiua hjirtsprattg. Dcntro 9l U f l'1tmOf 11å iir sjukclomen för handcn.

siukdomen är således nh n.slt:;t 
IJOfilrffCUt: 

i KroTrpen ryckes antingen hel

med Fullande-Sot, och knllns ,ri-;"*I::,;:j,X * 'och hållen, eller den ena lemmen

därföre af Merticis, ETtileTtsio *' f: #'T:å å:* e.fte r den andra, käftarna bitas
Infantitis, men af HiTtTtp;7'1151';, r.l!.:inii'-{{:riii,Jr:r iltopt, s6l1 nttttttten är full af
Eclarnpsia." .;ffi.1,.$ffiffi slcttt. Et'tcr e n kårtare eller

,764. 6' 
ikingre stutd, stnnnar cilt detta,

Det son-r gör \ ils Rosen och barnet faller i en djup sömn,

kotrrrrtn. Fördenshtl är det angeläget at ttrsak ng,qnr dess neruer. Den sltLtas

ktuutLr se .fLirtrt, när mrm hafzoer orsak ej alltid så tä|, trtan ganskn ofta rued

at befnro tiett. ltlcut hnfruer anledning at dödert. Ett Pnlo.tt/-qrllt-s nf H1ärtsprång

frukta.för hiörtsprdng, när mnn märker, besf it' nf l:rte dtl,u'.

tillkornst, är hans iakttagelser och
beskrir-ningar:

")irrktlonrctt ser swår ut, Den är icke

cller nlltid så lritt crt boto, som at före-

at et barn ofta ler i sömnen, men i
synnerhet när det är waket."

ej orsaken, så kommer gärna en dylik
parox.ysme igen tnid samma tid, dagen

därpå, och likaså tredje dagen. Därpå
hörer sjukdomen up någon tid, men kan
komma igen, så snart sammq eller dylik

Dttt .[ör:t,'i,ii' Rrtcknllr.grtrna, och den
ortdro ir,i,'1',i-; 1,,7+qi/gj, nlimligen en

d.itt|t ;1ti'1" lilit:, aLlrlntlde utibröstet. Det
tir ttrtitt,' -tti1inLl. sont de dö, och emedgn
,7c ,i,r lr.;.;,1, sLlsont efihwilken är rörd
,ri-( j,:i. :,i.1rts sädana Barn dö af Slag,
li;. :il:ii oLksn i sanning är. Därföre se

:.': ;,:i i\cckobladet, of så många Barrt
,;,:ii.ln-q, såsom döde af Slng, fast rätta
r,'j,rt.r r ioar it Hj ärtspr ång.

\i1s Ros6n von Rosenstein avslutar
sltt kapitel om epilepsi med följande
kloka ord, som i hög grad bär sin
aktualitet även idag:

Orsakerna till hjärtsprång äro flera.
Sksl det botas, så bör mqn weta hwilken
ttu är skuld därtil. Ty det är icke
Itjärtsprång i almänhet som skal botas,

utan hjärtsprång hos et wisst barn,

förorsakadt af en wiss orsnk.
Publicerad i tidn.ingen Barnliikuen 4-2077.

Epilepsia 3 - 2018
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Adolf Frtitri-: l:.,,:-i- .i,' Sterige 1757-7771, ställde till det ordentligt .för
xräfiniskot :,:.'.r .',':ii|si. Porträtt aa Adolf Fredrik iklädd sin kröningsdräkt.
Målnur.; ,:' i.-;.::-; Pisch defi yngre, Nntionalmuseunt, wikimedin.org

-''"...iri€§i'

',!"-mitten av 1700-talet påbjöd en svensk
;: kung att den som hade epilepsi inte fick
.:-gifta sig och sätta barn till världen. Äkten-

skapsförbudet bestod och bekräftades 1915
utifrån den tidens rasbiologiska spekulationer
"för att förbättra den mänskliga rasen".

1928 riktades den första vetenskapligt un-
derbvggda attacken mot äktenskapsförbudet.
1950 togs frågan upp i riksdagen. Nära 20 år
av fortsatt utr edande gav slutligen till resultat
att Sr eriges riksdag upphävde äktenskapsför-
buclet 1969.

Att Sver-rska Epilepsiförbundet bildades
195J bidrog tillatt förbudet äntligen försvann.

Det talas oita orn "uråldriga fördomar" mot
epilepsin. \len iiirdomarna är kanske av färs-
kare cl a tr-r rn. U trecl arna skriver : " Erf arenheten
ger belägg för .rlt c'1enna särbehandling (äk-
tenskapsförbuclet) hos allmänheten grund-
lagt och vic'h-rrakthallit rent vidskepliga ofta
skräckblar-rdade föreställningar om epilepsi".

Det har gatt 20 ar sedan särbehandlingen
ypphörde, skrir.er fd för'br,tndsordförande
Ake Fors i Epilep5ia l!Q[1.

- Vi behör'er ret-lektera ör'er historien för
att möta dager-rs frroblem, säger Margaretha
Anderssor-r, f iirbundsordf örande.

- Historierr bekräftar r'ärdet av förbundets
pår'erkar-rsarL.ete och r.ikten av att sprida sak-
lig infonration om epilepsi, en av de vanli-
gaste c1iagnoserna på en neurologmottagning.
Det l-rar blilit iättare att tala om epilepsi, men
fortfar ar-rcle rnöter våra medlemmar okunskap
oc1-r fijrdomar i sin vardag, säger Margaretha
Andersson.

t*
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Po pu Iä rt!
Märke med
ka rbin ha ke

Till Olles minne

ffi( *:==,'',

Ett uppskattat epilepsimärke har en karbinha-
ke som man kan knäppa loss från medföljande
rem. Enkelt att placera på kedja eller annan
plats. Praktiskt!
Beställs hos förbundskanslietl
irmeli.patricius@epilepsi.se, 08-669 41 06

Pris 80 kr (1 05 kr inkl. porto/expavg)

Nu inrättar vi en särskild enhet för insamling till
minne av Olle, alltså reserverar medlen i Olles
namn.

Ni minns säkert att Arlandastad Golf årligen
arrangerar en golftävling "till minne av en kär
vån och kollega'i nämligen Olle Fredriksson.

Överskottet doneras till Stiftelsen Epilepsifonden
och årets tävling genererade 1 I 000 kr!

Stort TACKI
-,:.rr .:,. q i:-( l(. .\ ,:f ;;å!.i+.)^.r ..,
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Epilepsiförhundets styrelse

Ordförande
fd*rgar*th* åndersson

Ordinarie ledamot
Sven Pålhagen
Ann Andersson
Peter Söderström
Anna Eksell
Kent Bäckrud
Wiveka J$nssan

§uppleant
Arne Hertzberg
Sven Wernvik
Orjan Wiklund {adjungerad}
l"herese Lerjestam
Helen Karsberg
Berndt *irtin {adjung*rad}

FÖRBUNDSKANSLIET

Välkommen att ringa oss:

måndag onsdag ochtarsdag
kl 9-1,l samt 12.30- 15.30,

s*rnt tisdag och fredag ktr. 9-i i.

Utöver kontorstid kan rneddela*-
den lämnas till telefonsvarare.
§åil[er d*ck ej beställning av
lnfernrati*n smaterial etc.

Telsfcn S§-66941 06
SF*s* trrfs6tepilepsi.se

urunfif.epilep§i.se

Fortsättning från sidqn 17 !

- Jag beundrar verkligen Lovisa
och styrkan som hon har visat i kam-
pen mot denna ovanliga och svåra
sjukdom. Från dag ett har hon käm-
pat och velat göra allt till att hon
kan få ett normalt liv igen. På grund
av hur ovanlig och svårbehandlad
sjukdomen är finns det inga större
studier ut i världen som kan hjälpa
oss att välja"rält" behandlingen,
säger Olafur Sveinson.

Ljus i tunneln
- Därför har vi läkarna på kliniken
fått diskutera Lovisas fall i grupp
och kommit fram till konsensus vad
är nästa steg under sjukdomsför-
loppet. Som man kan läsa har man
provat flera olika immundämpande
behandlingar, oftast med liten eller
begränsad effekt. Nu efter stamcells-
transplantationen ser vi äntligen lite

ljus i tunneln även om vi inte har
slutresultatet än.

- Här finns en svår balansgång,
det vill säga man måste göra aIlt till
att hjälpa patienten, men samtidigt
undvika allvarliga biverkningar,
så gott det går. Inflammationen
angriper mest tinningloben och det
limbiska systemet där stor del av
vårt känsloliv och minnesförmåga
sitter. Därför är de epileptiska anfal-
len endast ett delsymtom av många i
sjukdomsbilden hos Lovisa.

- Hur.,udmålet med behandlingen
är att släcka den underliggande in-
flammationen så att bestående ska-
dor inte får fäste. Om man lyckas
med det borde epilepsin kunna för-
bättras eller till och med botas. För-
hoppningsvis kan ett bra utfall i
Lovisas fall leda till att fler i vär1den
kan behandlas effektivt mot denna
gåtfulla hjärninfl ammation.

TEXT/FOTO : Zor an Alagic

Epilepsimärken kan beställas
hos förbundskansliet:
Mejla irmeli.patricius@epilepsi.se
Glöm inte att uppge namn och
fullständig postadress!
Eller ring på telefontid till: 08-6694106

. Märke med halsked)a7}kr 
I. Halsband med karbinhake 80 kr :

. Pins 40 kr

. Armband 80 kr

Tillkommer expeditionsavg/porto 25 kr

Epilepsia 3 - 2018
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Unik Försäkring
Alla medlemmar kan teckna

en olycksfallsförsäkring i

Unik Försäkring

www.u n i kforsa kri n g.se
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EPILEPSIBOKEN ger grundläggande in-
formation om epilepsi, dess orsaker, ytt-
ringar och behandlingsmöjligheter samt
lyfter fram aspekter som människor med
epilepsi och deras familjer möter. Med
såväl medicinska fakta och personliga
berättelser illustreras konsekvenserna av
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.

mmmm-Gmbdk
mk fidKMaoffdKds
2mkrubMffi

I början av augustisköts en 20-årig man med Downs syndrom
av polisen i Stockholm efter vad de uppfattade som en hotfull
situation. Eric Thorell dog av skadorna och händelsen har berört
många starkt.

tt'l,rl,Hf,r-:*§P#EN

Tankar till Erics familj
T\. et som inte iar hända
I lhände i somras. En mam-
,-r, m a r p app a r syskon/ vanner

f örlorade sin son/bror/vän.
Att en ung vuxen med Down

syndrom, DS, blir skjuten för att
han rymt hemifrån med en lek-
sak. I detta fall ett leksaksvapen.

Hur kan det hända? Hur kan
man inte se att han hade DS? Hur
kan man skjuta dödliga skott och
inte bara i t ex armen som håller i
"vapnet". Hur kan man skjuta så
många skott på denna kille som
hade DS?

Jag blev, precis som så många
andra föräldrar till bam/unga
med funktionsvariationer men
även andra förstås, oerhört be-
rörd av detta. Vår dotter har i och
för sig inte DS men flera olika
funktionsvariationer. Hon har en
utvecklingsnivå, precis som Eric,
som är långt ifrån den ålder de
befinner sig i, och skulle i teo-

rin kunna bli utsatt för liknande
situation.

Bara för att de inte fick kontakt
och respons direkt. Bara för att det
han hade i handen såg ut som ett
riktigt vapen - Bara för att han var
på fel plats vid fel tidpunkt - blir
han skjuten och avlider. En 20-årig
kille som ville alla väI, var glad
och ville leka.

Underbart fint av vännema som
anordnade den motorcykelkorte-
ge som gick från Erics hem till den
plats han avled på. Onskar förstås
att detta inte hade behövt ske men
så fint gjort av alla som deltog,
mina tårar rann ...

Finns inte ord för detta bara en
stor sorg. Tankarna går til1 famil-
jen förstås, hur de ska kunna leva
vidare utan Eric.

Vill tillägga att det jag vet om
detta är från olika media.

Ann Andersson
S a enska Ep il ep sifi rb un de t

^aZJ
Epilepsia 3 - 2018

Vi finns pä
många håll!

Vår strävan är att
finnas till hands.

Om vi ligger långt ifrån, slå

en signaltillnärmaste
epilepsiförening så kanske

vi kan hjälpa till med I

information, råd och stöd!

Epilepsiföreningar/
kontaktpersoner

Blekinge län 070-3141 108

Dalarna 0243-62738

Epilepsi i Bohuslän 0303-64745

Gävleborq 026-61 2223

1 36062

)61020

nmer

Norra Skåne 0451-89566

Norra Älvsborg 07 2-8897 1 43

Norrbotten 073-1 8037 67

Norrköpi n g 0702-0327'l 5

Oskarshamn 0499-40043

Ronneby 0457-20049

Stor-Stockholm 08-65081 50

Skaraborg 0512{0654
Skåne län 0451 -89566

Sundsvall OVA-5297847

Södermanland 07 0-221 481 4
Södra Hälsingland 073-0974533

Umeå 090-7066 i 4

Uppsala 070-3881686

Värmland 0767-93195 1

Västerbotten 070-2221 800

Västernorrlands län 07 0-529 7 I 47

Västra Blekinge 070-296 86 89

Örebro 01 9-4671 1 1

Östergötland 07 0-5299524



Adressändring:

Namn

Adress

Postadress Telefon

Returnera till SEF, Box 1386, 17227 Sundbyberg

POSTTIDNING

BEGRÄNSAD
EFTERSÄN DN I NG

Vid definitiv eftersändning
återsändes forsändelsen
med ny adress

Stöd din förening
Bingolotto och Sverigelotten ör uniko produkter. Om du köper bingolotten elter Sverigelotten

ov din Lokolo förening sÖ gÖr överskottet rokt til.Lboko in i föreningen. HeLo överskottet frön
produkterno gÖr nömLigen til.l, kl.ubbor, föreningor och orgonisotioner över hel.o Londet.

SpeLo Bingolotto och Sverigelotten, spelo för Sverige!

@tolkspel
Svenskt föreningsliv gör Sverige böttre för o[[o.


