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Glöm inte att betala rnedlemsavgiften till
din epilepslförening!

Föreningen
Ma rga rethahemmet stöder
epilepsiforskningen
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Föreningen Margarethahemmet arbetar ideeltt
för att f rämja epitepsivården i Sverige. Föreningen
uttyser nu forskningsanstag och stipendier för att
stödja patientnära forskning inom området barn
och vuxna med epitepsi, Anstagen är ettåriga och
ska användas entigt den budget som anges i ansökan.
Anstag på upp titt 250 000 kronor bevitjas,

Ansökan görs elektroniskt
lnformation och anvisningar f inns på föreningen
Margarethahemmets hemsida : margaretha hemmet.se

Sista ansökningsdag 28 lebruari 2Q19

Ansökningsperioden är öppen f ran'15 januari

ktockan 00 0l tiLt 28 februar klockan 23.59.
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Margaretha Andersson

fskrivandc stund h.rr ctt prr minu5grader
IgiviL klar lrrlt och pudrat naturen i vita
nyanser. Dock har det ju varit en riktigt varm
höst, vilket jag uppskattar. Ser.rhösten är
också en aildeles speciell tid i epilepsiföre-
ningarna som inbjuder till medlemsträffar
kring olika bord, t ex adventsbord, julbord,
broscl.rvrbord och kanske ocksä bokbord. Att
trälfas i goda vänners 1ag, äta en bit och sam-
tala och inte mir.rst att ha roligt tillsammans är
en oerl-rtirt r-iktig r"rppgift för r'åra firreningar.
I clet glädjeiulla fir-urs kr-ait ocl'r framåtanda. I
epilepsif örcnir.r gcn bcl.r ör'e.r m an inte känna
sig ensam.

T-lärfiir.ir i.rg:.irrkilt gl.t.1 .rh .let lr,il rrrrnr-
L) rctav tiåninge,,l rikt.rl llLrset l',r n.rrr,r
föreningar och deras drivkraft. \-i vet ju alla
att det ofta handlar om en eller nagra eldsjä-
lar som lägger ned mycket tid, kraft ocir enga-
gemang för att erbjuda medlemmarna en
n.rötesplats för kamratskap och gemensk.rp.

Deras outröttliga insatser är oerhör't r'ärdc-
fr-rlla. Vi träftar fvra föreningar som berättar
om vacl de har pä gång. Dessutom berättar
nagra r-rrecllemmar om varför de är medlem-
mat. Intressant och tänkvärt!

f tiJrirr,:.en k.rrr du ock>a IJs.r om v.rr gamlc
Ir ärr n,rj.r. irrtc ganrnral ialcler, Kee
Ahr.rstriir.r.r, ni minns han som bl a cyklade till
Ilom, r.r.ret1 anfall och alldeles på egen l.rand.

Etter oPp1.11l6n är han nu anfallsfri. Epilep-
sikimrgi .ir unclerutnyttjat och förburrdet
stötljcr .u.nbitionen att möjligheten till epilep-
sikirurgi skall kr-rnna komma fler till del.

Firrbr,urdet i.rr: ofta frägan om behar.rdling

av anfall med cannabispr-eparat. Vi har i
ärlighetens namn varit vilsna i frågan, därför
publicerar vi en färsk artikel i ämnet av den
främste experten inom området, dr Elinor
Ben-Menachem.

f Jnder hösten har vi arbetat inlensivt med
L,/ resull;tet ;r den enk.it srrm liirbundet

sänt till medlemmarna. Vi ställde då frågor
om bl a epilepsivården. Vi kr-rnde vid analy-
sen notera starka tendenser som samman-
ställts i en rapport som kan läsas pä förbun-
det' hemsid.r: r,r ww.cpilepsi.:c

Trots enskilda vårdgivares goda insatser
konstaterar vi att det fortfarande finns mycket
artt göra firr att epilepsivården ska bli bättre.

f ,r. di,l lirnr nrlckct att gii1.1 oclr .rht sklir'.r

J ,,nr. nrcn i;s .rr 'lrrt.rr h.ir med err förlropp-
nln.e or-r-r att ni alla läsare och medlen-rn-rar ska
kärna att vi är starkare tillsammans, att den
egna crfarenheten kan vara stiicl firr någtxr
annan, att vi .rl1.r behör's i arbetet för att alla
mec'l epilepsi ska få er-r så gocl 1ir.skva1ltet som
det bara är mojligt. Det komr-r-rer inte av sig
självt - r,i måstc arbeta målmedvetet och lång-
siktigt. Och tillsammans! Alla kan ir.rte göra
a11t, men alla kan göra nägot, e11er hur?

Stort tack till alla rnedlemmar och alla som
stödjer vår verksamhet!

Näl året strax stängs önskar jag a1la goda
helger och ett framgångsrikt nytt år!

,i":lti, .:,,i, -' 't---.-
Margaretha Andersson
Ordförande

aJ
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pilepsin har visat sig genom
många dagliga frånvaroattacker.
Medicin hjälpte inte utan Kee hade

mellan 10-20 anfall om dagen. Den sista
tiden innan operationen var det snarare
över 30 anfall om dagen.

- Jag kände att ett anfall var på väg.
Laddade för anfallet, anfallet kom och
jag kunde andas ut i några minuter
innan jag kände att det var dags aft
ladda för nästa anfall igery berättar Kee
lugnt.
De första anfallen fick han redan vid tre

och ett halvt års ålder. Det var i samband
med att han hade kikhosta.

Svårt minnas tiden innan epilepsin
-lagvar så liten då jag fick epilepsi att
det är svårt att minnas och reflektera
över 1'ust hur den första tiden var. När
jag föreläste för några år sedan läste jag
den gamla journalen och fick en mer klar
bild av hur de första åren var. jag skulle
tro att den såg ut som de allra flesta som
får epilepsi. Väldigt många och långa
sjukhusbesök som ledde till många och
oroliga telefonsamtal.

- Om jag ska minnas något vi kämpat
Iite extra med så är det just min skol-
gång. Som epileptiker så är man i behov
av rutiner, och varje år då sommarlo-
vet kom och rutinema bröts så fick jag
svårare med epilepsin. |ag gick ofta i
stödgrupper för attjag presterade dåligt.
Nu i efterhand så vet jag att;'ag inte har
svårt för skolary men alla anfallen och
medicinen gjorde mig helt enkelt trött
och gjorde så det blev svårt att fokusera.
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Hulär ditt lir mecl r.prilep,sin?

- Just nu är mitt 1ir viildigt bra. J;rg
rrjuter .rr r.rrjr' d.ru -,,r)r ,-Jr irt,rrr ell arr-
f.rll. Att 1'11* [rslliir,r k.rnn.r .iB tr'ött .rr
anfallen och att r-akna utan ar-rsest för
anfallen som ska komnra unrlcr dagen.

Lyckligt lottad
Jag är väldigt lyckligt lott.rcl som kr-ur-

dc gr'nornpt,a ett .tnrl r.t hj.ilrro1.a1.1116,1

och på sä sätt bli fri tran aniallen. Vi
människor är dock r-älcligt bra Lrå att
vänja oss. Innan den andra operaticxren
var min verklighet ör'er 30 arri.-rll om
dagen och enorm triitthtt som iirljde min
vardag. I dag är jag anfallsili och har
väldigt mycket energi. Jag iir r ä1 mcclr.c-
ten om att jag då och cl;.1 kornr-ner h.r prc-

rioder då man känner sig nerc. Da iir det
bra .rtt tJrrk.r p,t htrr tlct r'n {,r'r{ \.'r.

Pä underarmen har jag tattre.r.rt in "Ler-
för fan" följt av datunret cl.r i.rg operera-
des, 11 september, för att jag clagligen
ska påminnas om hur kämpigt clei en

BdnB \',rr orh hur det.ir.rh >[.r irr r',ir'r,r-
1et att g5öra en anclra hiiirnoper.rtion och
med de risker som det irrnelrär.

Du har ju rrarit rräldigt erktiv oc1.r cvkl.rr
runt i SveriS;e ocl-r r,ärlder-r. Hnr konrnrer
det sig?

- Jag älskar är.entvr. Jag älsk.rr clen ir'-
siska utmaningen det innebiir ..rtt cvkl..r
från Stockholm till Rom. Att uppler'.r
a1la de olika känslorna som ett är'r.ntvr
innebär. Att gråta av utmattning. Att stå
ensam på ett fjäll och skrika .rr' lr'cka, .rtt
känna tårarna av stolthet rinna ner iör
min kind efter 430 mi1 och lugnet som

ett hav kan ge efter att ha korsat ett land
på cykel. Det är. i naturen jag återhämtar
mig som bäst. Aventyren har också haft
en annan betydelse för mig. Det är på
mina äventyr jag har blivit anfallsfri. Jag
har fått leva utan epilepsi i några måna-
der.

Ville sprida en positiv bild av epilepsi
- Det har varit en skön paus frå,n alla an-
fall iag hade. Fysisk tröithet, god sömn
och mindre stress innebar färre anfall.
Samarbetet med Epilepsiförbundet in-
ledde jag för att jag ville sprida en positi-
vare bild av epilepsi. På Facebook så ser
malr att epilepsiforum ofta har mycket
negativa inlägg. |ag klandrar ingen som
tycker att epilepsi bara sätter hinder och
käppar i hjulen. Jag har full förståelse
för det.

- Men det har aldrig hjäIpt mig att bara
fokusera på det dåliga. Jag skulle kunna
fokusera på anfallen och stanna hemma
som läkaren rekommenderade, men det
skulle inte ta mig från Stockholm till
Rom. Jau ville fä!,ränniskor att Drata om
epilep-
si med
hjä1p
AV

mina
även-
t1.r och
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vi11e få
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har barn med epilepsi att se positivare
på sjtrkdomcn.

Du har haft en r,ä1c1igt aktiv epilepsi.
Hur l.rar det pår.erkat dig?

- Det har periodvis inneburit svår
än gest, depressioner, självmordstankar,
längtidssjukskrivning och en väldig
trötthet. Jag blev aldrig anfallsfri, men
det varju ocksä sä jag hade vurit upp.
Jag visste inget annat och jag lärdc mig
att leva med det. Nu cfter min andra
operation sä kan jag tänka att det var ett
under att man orkade i bland.

Vad gjorde att du började hoppas på
alt mildra epilcpsin med operation?

- Det var när jag träffade läkaren Irene
Håkansson för att jag rrar intresserad av
en vagusstimulator, en operation där
lnan opererar in en dosa som stimulerar
en nerv som eventuellt skulle kunna
göra att jag sku1le kunna minska medi-
cineringen. Hon berättade på ett t,vdligt
och bestärnt sätt att hjärnkilurgi är det
bästa alternativet att b1i anfallsfri, då jag
testat väldigt m),ckct mediciner utar.r
någon stirlre framgäng. ]ag är glad ör.er
att jag fick åka till Linköping och träffa
en sä skicklig läkare som Irene. Hon
ställde nog mig och mir-r familj mot r,äg-
gen den dagen då hon började prata om
vakenkirurgi. Hon fick oss också att tro
på att det r.ar det bästa altelnatir.et. Det
ska hon ha ett stort tack förl

Många tester och lång väntan
- Det var många ocl.r lär.rga 1äkarbesiik
som följdes av många oroliga telefon-
samtal. Jag gjorde en hjärnoperatiorr där
de lade in elektroder på hjärnan som var
kopplade till en dator och jag filmades i
tr,å dvgn. Detta var en operation pä fem
timmar som lrene kallade för "ett lättare
ingrepp". Jerg vet inte om jag häller med
dä dc ju s;igJade upp skallen och satte
elektroder p..r l-rjrirnan och dessa elektro-
der satt seclarr fast i Iånga sladdar i r,ägg-
er-r för aft jag skr-rl1e kr-rmra röra mig och
gå på toan. Des,c.l elektroder sku11e ju
senare tas bori igErr ocl'r dai blev det ju
samma proceclr-rr igen. Efter detta lättare
ingrepp sa de att iag skulle få svar om
operation inom tre m.rnacler.

- Det tog ett arr inn.rlr clc rirrsdc. ocl-l

utredningen tog fart igen. Da dc såg att
de behiiver gura fler testt r cla cpilepsin
sitter svårt till. NIin s.,rrnlro tackade nej
till ett jobb i Thailancl. \-i h.rclc tänkt att
hon kunde jobba på sr enska skol.rn me-
dan jag r.ar pappaledig r.necl gr.rbben.
Det var en drömresa vi pratat 1är1se. om.

Men den fick vi ställa in pa grurrc'l av att
vi väntade på operation. Vi sattc lir e't p.i
paus under tre år.

- Första operationen jag gjorde för 19

är sedan var en sövd operatior-r. Kirurgen
sade alt de inte vågade ta mer för att det-
var för nära syncentret i hjärnan. De tog

ett område lika stort som en tumnagel.
I dag så är jag glad att de inte tog mer.
För jag har nu förstått att göra en sövd
hjärnoperation medför stora risker, då
kirurgerna jag mött under de senaste tre
åren säger, att man inte vet vad man tar
bort när en patient är sövd.

Vaken under andra hjärnoperationen
- Den senaste operationen var vakenki-
rurgi. Jag var den åttonde personen med
epilepsi som opererades vaken i ett
forskningsprojekt. Jag mötte den kirurg,
Patrick Vigrery som skulle operera mig
och han visade ett sådant självförtroende
när han sålde in hjärnoperationen. Efter
våra möten med Patrick har han här
hemma gått under smeknamnet Zlatan.
För oss är han en "Zlatan" och det är
enbart i positiv bemärkelse. Han var rah
ärlig och självsäker. Dagen iman opera-
tion fick vi av en annan läkare veta risk-
erna och kände oss ganska skakiga. Tills
Zlatan kom in i rummet och lugnade oss
direkt. Största dsken skulle vara att jag
inte blir anfallsfri. Han var väldigt säker
på sin sak.

- Under operation så fick jag titta på
en skärm samtidigt som de stimulerade
olika centra i hjärnan. På så vis kunde
jag säga om synfältet försvann eller om
jag inte kunde röra någon kroppsdel. En
skrämmande tanke, men jag upplevde
det som ett väldigt lugnt och trevligt
tandläkarbesök. Där läkaren är i huvu-
det istället för i munnen och jobbar.

- Jag kände att jag hade full kontroll

under operationen. Men visst så fanns
det stunder då jag tvekade. Då jag och
min sambo pratade om riskerna som
finns med en hjärnoperation. Jag ville
göra operationen om jag blev bättre, men
var inte redo att offra något jag kunde
tänka mig att offra övre syncentra. Men
tänk om jag blir förlamad, får en stroke
eller en hjärnblödning?

Som en skilsmässa från mig själv
- Jag bestämde mig för att fokusera
på det jag kunde göra något åt. Redan
samma dag som vi träffade Zlatansä
åkte jag hem och körde trappträning. Jag
tränade fem dagar i veckan inför opera-
tionen. jag skulle vara i topptrim, för då
sku1le rehaben bli kortare och jag skulle
säkert ha bättre självförtroende in{ör
operationen. Jag skulle också kunna vara
vaken längre och mer fokuserad under
själva operationen. Såjag lade all fokus
på triining inför operation istället för
att tiinka på vad som kan hända under
operation.

Hur har ditt liv förändrats efter opera-
tionen?

- Det har blivit så mycket bättre. Det
är som jag har gått igenom en skilsmässa
från mig själv. Efter operationen lämna-
de jag inte bara Linköpings sjukhus ba-
kom mig utan också en del av mig själv.
En del av mitt gamla liv blev kvar i en
plastbehållare i operationssalen.

Läkarna sa att jag skulle ha mål med

Fortsättning pa sidnn 7 !
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Alla människor känner stress. Det är en vanlig delav livet, men den kan också påverka oss nega-
tivt. Också de som lever med epilepsi, familj, vänner och vårdgivare känner stress. För många som
har epilepsi kan stress också utlösa anfall.

et inte är känt varför stress
utlöser anfall, men en studie
av forskare vid det kinesiska

universitetet i Hong Kong och vid
universitetet i Melbourne visar att
personer med epilepsi som använ-
der någon form av stresshanterings-
tekniker för att hantera sina anfall,
fann att dessa hjälpte dem.

En övergripande stresshantering
som har ökat i popularitet de senaste
åren är så kallad mindfulness. Den
brukar beskrivas som "medveten
närvaro" och handlar om en strävan
efter att vara fullt närvarande, med-
veten om var du är och vad du gör.
Den används främst för att hantera
stress, men den har alltså visat sig
ha betydande fysiska och psykiska
hälsoeffekter, inklusive minskning
av ångest, depression, smärta - och
till och med epilepsianfall.

I den ovannämnda studien upp-
levde personer med svår läkeme-
delsresistent epilepsi, som prövat en
terapi med övningar för mer mental
närvaro, en klar effekt. Forskarna

Epilepsia 4 - 2OtB

kunde se en övergripande förbätt-
ring av livskvaliteten med minskad
anfallsfrekvens, förbättring av de-
pressionssymptom och en förbättrad
kognition.

I den kinesiska/australiensiska stu-
dien undersöktes och intervjuades
patienter på ett epilepsiscentrum.
Stress var den vanligaste utlösande
faktorn vid anfall som patienter rap-
porterade in. Forskarna frågade efter
akut eller kronisk stress i samband
med anfallery om någon form av
stressminskning hade provats och
vilken effekt den hade för anfalls-
frekvensen.

tudien omfattade 266 personer.
Bland dem som använt någon
typ av avslappnings- eller

stressreduceringsmetod (oftast yoga,
motion e1ler meditation), angav en
stor majoritet att dessa metoder min-
skade anfallen. Man menade också
att man fick bättre förmåga att själv
förutspå anfallen.

Stressutlösta anfall kan vara as-

socierade med antingen akut stress
eller kronisk stress och är förknip-
pade med högre ångest. Forskarna
konstaterade att de patienter som
använde stressreduceringsmetoder
för att behandla sig själv upplevde
en högre positiv effekt.

idigare studier har pekat på
vikten av att lära ut acceptans
och mindfulness för att stärka

de positiva tankarna och förbättra
förhållningssättet till sjukdomen.
För att våga bearbeta de tankar som
eventuellt har undantryckts är det
viktigt att få hjälp med att träna upp
strategier för att stärka sitt mod.
Man upplever en större kvalitd på
livet då man får verktyg och förstå-
else för att kunna bli mer positiv och
accepterande.

Med tanke på hur dessa mentala
tekniker visat sig påverka hjärnar;
så kan det vara värt att pröva på öv-
ningar för mindfulness. Och det oav-
sett om man har epilepsi eller inte.

Aa Zorsn Alagic
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Fortsättrtirtg.fi'årt sidan 5! Kee Altnström
min nva operation. Mina mä1 var att
kunna föra ett samtal i mer en tio minu-
ter Lltan att tänka pa kon-rmande anfa11.

Och att genomftrr.r en Ironman.
Hur har din familj l'ranterat clet hela?

- Min sambo fick t.r ett r'äldiet stort
lass här hemma uncler en stor de1 av
dygnets alla timmar cle sen.rste aren. Tag
var tillsammans med en stalkr inna. tur
var det.

Det är Iätt att lägga fokr-rs p.a mis och
att denna operation sot-r gick sa bra.
Men utan henne hade vi inte vant här
i dag och det skulle kunla se r-äldigi
annorlunda ut om operatior-rer-r hade gatt
annorlunda.

- Nu blev det en framgångssaga för
alla inblandade och det är vi otroligt
glada för. Efter operationen så går det
betydligt mycket bättre med famiijen.
Nu är vi två med energi och det är vi
väldigt glada för.

Zoran Alagic
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Beställ den nu!
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§ §W BJU DAN till farmiljehe§g

Hela familjen hälsas välkommen till en härlig helg med
mycket gemenskap och erfarenhetsutbyte, men också med
professionella föreläsningar och verktyg för att kanske orka
med vardagen med epilepsi ifamiljen lite lättare.
Familjehelgen äger rum den 5-7 april 2019 på Åsa Folkhög-
skola i Sörmland.
Deltagaravgiften för hela helgen där allt ingår är 900 kr per
familj. Resan svarar deltagarna för.
Anmälan görs via e-post: annandersson693@hotmail.com
senast den 10 februari 2019 då även anmälningsavgiften skall vara Svenska Epilepsiför-
bundets pg: 19 55 66 * 5 eller bg: 18'l - 5554, tillhanda. Uppge ert namn samt "Familjehelg"
vid betalningen.

Hör gärna av er om ni har frågor på ovanstående mail eller pä 0703577412. Hoppas vi ses!

Varma hälsningar
Ann Andersson/Svenska Epilepsiförbundet med stöd av Föreningen Margarethahemmet
Några kommentarer från familjer som var på tidigare helger:

lgenkönning och identifikation med andra störker
En omviilvande könslomössig helg med mycket lörorika stunder

Det ör viktigt att vi alla könt att vi inte ör ensamma om den hör resan

BRA! Fantastiskt med sö många ledare för barnen/ungdomarna

Den 9 februari träder en ny EU-
förordning i kraft med krav på
säkerhetsdetaljer på läkemedelsför-
packningar. Syftet med de nya reg-
lerna är att förhindra att förfalskade
läkemedel används i sjukvården
eller säljs via apotek.

Bakgrunden är ett ökande antal
fall med förfalskade läkemedel inom
EU. Öknmgen sker inte bara på
internet och i andra okontrollerade
kanaler, utan även genom apotek,
sjukhus och andra vårdinrättningar.

Reglerna innebär att alla receptbe-
lagda läkemedel, med vissa undan-
tag. måste ha säkerhetsdetaljer på
f örpackningen. Säkerhetsdetaljerna
består av två delar, en säkerhets-
förslutning som ska möjliggöra för
apoteket att se att förpackningen inte
har öppnats och e11 2D-kod.

Läkertrcdelsrterket

Läkemedelsverket rapporterar att
Sverige fortsatt har en god nivå av
biverkningsrapportering. Det visar
den senaste årsrapporten som Läke-
medelsverket sammanstä111.
Rapporten kan läsas i sin helhet på
www.lf.se

Lamotrigin BMM Pharma byter
namn till Lamotrigin Bluefish.

Innehållet i Lamotrigin Bluefish
tabletter är identiskt med Lamotri-
gin BMM Pharma tabletter och det
är enbart namnet och varunumret
som ändras.
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Nu är det så äntligen dags för det efterlängtade vinterlägret i ldre. Den 12-16

mars blir det ösigt värre i backar och stugor i vackra ldre.
Du som är över 18 år, har epilepsi och gillar skidåkning i alla dess former eller
om du hellre bowlar, hänger på afterskii eller varför inte båda delar?! Du, just
du, borde då anmäla dig till detta läger.

Kostnad: 800 kr (ingår boende, liftkort samt utrustning för skidåkning)
Ålder: över 18 år

fid:12-16 mars 2019

Anmälan görs till Anna Eksell mail: blackrose 23@hotmail.com eller via sms på

nummer 070-2883006 senast den 15 januari. Svar på din anmälan kommer i

slutet av januari tillsammans med ett välkomstbrev med mer information om
resa till och från ldre samt vad du bör ha med dig.
Om du reser med assistenter är kostnaden för denna/dessa 500 krlperson.

Tjo och vi syns i mars!
Anna Eksell

Ski,crLa" U* dh* b.w*ttd-w!
Har du varit med om någonting omvälvande, härligt, skrämmande eller dråpligt? Eller 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 dlna erfarenheter kan vara ett stöd för andral

Kanske har du bra tips och ideer som du vill förmedla? Eller har du kanske varit med om något som fått di9 att le? Skriv ett
brev eller e-posta gärna susanne.lund@epi epsi.se. Har du fotografier att bifoga så blir vi glada, dock måste de vara högupp-
lösta (300 dpi) och bifogas mejl som bilaga. Skriv också vem som tagit dem och vilken/vilka de föreställer. Personerna måste
hamedgivitmedverkanochpublicering.Textenfårhelstinteöverskrida300antal ord.Redaktionenförbehåller sigrätten
att redigera.

Vi kan förstås inte utlova publicering, men vl gör ett urval av inkomna bidrag. Den som blir publicerad får en Sverigelott
som uppmuntran. Förbundets stödjer Folkspel och Folkspel stödjer förbundet.

Vänta inte - fatta pennan nu, eller öppna din dator och låt orden flöda. Precis som Anna Nilsson gjort! Vg se nedan.
Redaktionen

vår lilla Ellen
T\en I 7 ma rs 20 lo löddes Tyras lil-
lJ lasvrter El len. V.l r .urd r..r dotter.
Det var en lyckad graviditet, snabb och
okomplicerad förlossning och testerna
efter förlossningen visade ingenting. Det
var först den 19 juh2016 som vi beslöt
oss att söka akut efter några dagars avvi-
kande beteende hos Ellen. När E11en satt
i knäet på mig så blev hon slapp i bålen,
huvudet lutades bakåt och åt vänster,
ögonlocken blinkade snabbt och det lät
som att hon hade satt något i halsen. På

inrådan av BVC och7777 åkte vi in akut
och de behöll oss och ut från sjukhuset,
8 dagar senare kom vi ut med en helt ny
syn på livet. Vår EIIen var sjuk, hon har
epilepsi.

Under tiden på sjukhuset gjordes det
två EEG och en magnetröntgen av hjär-
nan. Ganska omgående fick vi beskedet
att E1len har epilepsi. Magnetröntgen
visade att Ellen också har en säl1synt
hjärnmissbildning, corpus callosum age-
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nesi - avsaknad av hjärnbalk. Där och då
sa jag: tack vem du än är som bestäm-
mer. Jag är nöjd såhär. Jag viII inte ha
mer sjukdomar hos mina barn.

Ellen blev insatt på Keppra omgående
men med knappt märkbar förändring.
Så läkaren bestämde att vi skuile fasa ut
Keppra och börja med Fenobarbital istä1-
let. Lagom till fenobarbital var utfasad
var det dags för ett nytt EEG. Detta r.ar
8 december 2016.Jagblev uppringd ar.
klinisk fysiologi när jag precis packat
in oss i bi1en. "Ni får inte åka hem. Ni
mäste upp till barnavdelningen direkt.
Ellens läkare måste prata med er omgå-
ende." Ellen hade fått infantil spasm och
behandlades lyckosamt med synacthdn
under 32 dagar.

I dagsläget går hon enbart på Topimax
och är något eftersatt i utvecklingen men
är alltid väldigt glad. Vår 1iila Ellen.
Text och foto:
Ann a N ils son, Karl skr o na
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ad är konceptet bakom en
fram gångsrik epilepsiföre-

Y ning om man definierar
framgångsrik med en kärna av med-
lemmar som stödjer varandra och
med en stabil utveckling?

Epilepsiföreningen i Jönköping,
som har trettiofem år på nacken
tycks ha ett vinnande recept som
bjuder på många läckerheter för
medlemmarna. En trerättersmiddag
med fika på den hemliga resan till
exempel.

Regelbundet arrangeras närnligen
en heldagstur med okänd destina-
tion. Det brukar uppskattas och den
hyrda bussen styrdes i år från Cis-
laved via Värnamo och Jönköping.
Resan blev också en tävling som
'På Spåret' och det rätta svaret var
Brunn och Tr ollska kanalen där John
Bar-renniljii knncle avnjutas trnder en
tva timmars battur.

Pertti Ohr-o organiserade det he1a,

t o m r-ackert r'äcler samt god mat
och fick mecl r-rtr-rr.irkt L-r.rctr-n EIod-
känt av nöjda n-ret1L'nrmcir.

- Det är viktigt att r i har trr.r ligt
tillsammans ocir att \ i krrirl.Irer ut
lile. Cemenskap;1 r iktixr j r,r' : ,r'. -

ning och jag tycker att vi har lvck.rts
bra med det, säger Peter Sorler-strirm,
epilepsiföreningens ord iörarrdt'.

Eller varför inte åka ör,'er liinsgriin-
sen och träffa medlemmar i ar-rdra

epilepsiföreningar för föreläsningar,
trivsel och gemenskap? Denna höst
inbjöd epilepsiföreningen i Skåne
och.Blekingeföreningen till en trätt
på Adelfors folkhögskola.

En lördag i september arrangera-
des en Gocartdag för den som ville
ha lite fart och fläkt.

töver denna verksamhet har
styrelsen vinnlagt sig om att
både ha goda relationer med

den lokala epilepsivården och vara
en informationskälla för närsam-
hället. Det sociala utbudet är dock
viktigt så att medlemmarna på ett
väldigt konkret och direkt sätt kän-
ner att de har nytta och glädje av sitt
medlemskap.

Så ett bestående inslag i förening-
ens verksamhet är att erbjuda med-
lemmarna en trivsam och ganska
kravlös plattform för att under
trygga förhållanden komma ut och
röra på sig, tillsammans med andra
som vet hur det är att leva med
epilepsi. Det handlar också om att ta
för sig av livets trevligheter, altbryta
isolering, att få uppleva nya miljöer
och ha roligt tillsammans.

Vi oar 24 tappra forare
som triiffades den 22

september på fiermid-
dagen i Anderstorp.

Vi körde gokart på
Scandinaoian

Karhoays i tuå
timmar och grillade

koro oilket
också oar omtyckt.

Man behözter lite
energitillskott niir

man fightas på banan.
SoenWernoik

- I ett sådant sam-
manhang blir ju också
effekten att mina egna
erfarenheter kan vara
ett stöd för andra. Ett
ömsesidigt givande
och tagande, alltså sä-
ger Peter Söderström.

eter Söderström betonar också
att allas engagemang behövs
i en förening. Att t ex sprida

information om hur det är att leva
med epilepsi är någoi som förening-
ens medlemmar kan hjälpa till med,
t ex på Världsepilepsiclagen. Dä bru-
kar föreningen ställa r-rt bokborcl och
utställningsskärmar, sarm t vara redo
för samtal.

- Jag bn"rkar alltic1 ocksa försöka
få mecl an1-röriga i föreningen. De är
r-iktiga och har en ;rllcleles särskild
eriarer-Lhet, just son-r närstående. Det
mastc. r.i uppr-rrärksamma och ta till-
r .rra, iortsätter Peter Söderström.
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Varför är du medlem?
Epilepsiförbundet grundar verksamheten på medlemmarna och skälen för med-
lemskap varierar. Förbundet har såväl aktiva som passiva medlemmar, alla är lika

viktiga för organisationen. Vi är dock nyfikna på vad den enskilde har för skäl för
sitt medlemskap och här berättar några medlemmar.

Felicia Liu, Stockholm
- Jag är medlem {ör att jag har epilepsi
och för att känna gemenskapen där jag
är en av alla.lag kan dela med mig och
ta del av andras erfarenheter och dagliga
livet. jag har genom att vara medlem lärt
kiinna nya människor i liknande situa-
tion d v s med epilepsi. Sedan erbjuder
lokalföreningen på en hel del aktiviteter
som man kan ta del av.

Peter Söderström, Jön köping
- ]ag är me'cllem i epilepsifirreningen för
det är skönt att ha träffpunkter där man
karr r-rtbvta crfarenheter som anhörig.

Som nredlem i stylelser-r och AU sä

hoppas kunna göra skillnad i samhä11et
fiir anhöriga till personer som har epi-
lepsi. Det är en bortgliimd grupp.

Lars A Ohlsson, Lund
- Varför är jag medlem? Helt enkelt för jag vill vara med och
stötta en angelägen sak. jag upptäckte den enorma okunnighet
som finns om ämnet när en nära anhörig fick epilepsi. Ingen
pratade om det, men när jag själv drog upp frågan visade det
sig att många hade, eller kiinde någon i sin närhet, som hade
diagnosen epilepsi. ]u mer jag lärde mig om epilepsi, desto mer
insåg jag att det enda raka var att engagera sig i en förening och
på så sätt kunna ha lite inflytande. Och på den vägen är detl Att
jag sen som medlem även får en fantastiskt bra tidning, gör inte
saken sämre.

Örjan Wiklund,
Sundsvall
- 1997 hck jagdiag-
nosen epilepsi och
var väl lite "depri-
merad" och så. Stan-
nade gärna hemma
och gick ogärna uf
överhudtaget. Det
gick några år och;'ag
blev alltmer sittande hemma "i trygg-
heten", när 1'ag kiinde att jag måste göra
något. Så via en epilepsisjuksköterska
fick jag kontakt med Epilepsiföreningen
här i Sundsvall, där jag bor.

På den vägen är det.

Olle Als6n, Stockholm
- Jag gillar fiireningsliv. Jag har själv epilepsi och är rnedlem fiir
att stötta r.erksamheten. Efter en rninnesträningskurs blev jag
tillfrågacl om jag r.ilIe in5iå i styrelsen för StorStockholmsfören-
ir-rgen. Där f;ir jag möjlighet att 1ära mig mer och aktivt pår,erka
arbetct i Stockhohn.

Vi r.r.raste pär'erka samhäl1et och ta ti1l vara alla mäuniskors
kraft och förmåga.

Catharina
Aspfors,
Stockholm
- När min äldsta
son (Victor 20 år)
fick epilepsi för 17
år sedan kändes det
självklart att bli medlem. ]ag visste inte
mycket om epilepsi samt ville lära mig
mer och få möjlighet att träffa andra per-
soner i liknande situation. Tillsammans
är man aldrig ensam och genom åren har
min familj och jag deltagit i intressanta
föreläsningar och roliga familjeaktivite-
ter.
Det är lika självklart i dag att vara med-

lem som för 17 är sedan. Nu vet jag mer
om epilepsi och känslan av samhörighet
är stärkande i en svår situation.

lngvor Aiha,
Jönköping
När vår son fick
epilepsi är 1987

fick min man och
jag stor hjälp och
stöd av Epilepsi-
föreningen i
Jönköpings län.

Jag började
engagera mig

i föreningen för att lära mig mer om
epilepsi. Under många år som ledamot i
Svenska Epilepsiförbundet fick jag också
möjlighet att åka på konferenser till olika
Iänder och lära mer om hur de har det i
andra länder.

Min son lever inte Iängre men trots det
vill jag fortsätta att vara medlem för att
hålla kontakten med alla vdnner inom
epilepsirörelsen samt kunna hjälpa och
stödja andra personer med epilepsi och
deras anhöriga.

Ann Andersson,

Vingåker
- För mig är det en självklarhet att vara
medlem då jag har en nu vuxen dotter
med svår epilepsi, gick med när hon fick
sin diagnos för 17 är sedan. Genom att
vara medlem kan jag indirekg ibland
direkt, påverka epilepsivården och annat
som rör personer med epilepsi. lag kan
möta andra i liknande situatior; jag kän-
ner en tillhörighet och är inte ensam.
Tillsammans blir vi starka!

Merima Phil,

örebro
-Jagär medlem för
att;'ag har epilep-
si och jag tror att vi
blir starkare till-
sammans, och så får
man andras slar-
punkter på mediciner
och andra tips. En
annan sak är att man
fär nya vänner.

Epilepsia 4 - 20lB
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Swisha en julgåva!
Förbundets olika swishnum-
mer är populära!Tack alla ni
som swishat gåvor av olika
storlek! Lätt och smidigt om
du villstödja någon särskild
verksamhet. Må nga bäckar
små...

.*r':*+*Z zEa 
=4

Forskningen
123 642 94 01

Epilepsifonden

Vuxen- och övrig
verk§amhet

123 087 86 29

1 1 februari
1201e

finns 50 miljoner skäl
att tala om epilepsi!

Du kan hjälpa till och
sprida kunskap om
livet med epilepsi.

Kontakta din epilepsi-
förening!

fo,.TäHfäg#Hffi#*

-+; o!1u kunstfi ocrr,W 33,,-e.lforskniirtf 
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' Minst 5C miljoner frtänniskor lever med epilepsi
i världen, vilket gör epilepsi till den vanligaste
neu rologiska diagnosen

' 2,4 miljoner fall tilikomrner var.je år
. B0 arb av personer med epilepsi bor i läg, och

medel inkomstländer
. Ca 3/4 av dem får inte nödvändig behandling
. På mänga häll i världen utsätts personer nred

epilepsi och deras farniijerför diskriminering och
stigma

. Tillgången iilJ diagnos, behandling och anfallsfri-
het är mycket begränsad i många delar av världen

' Dock kan epilepsi behand as enkelt dagligen till
rimiig kostnad som uppgår t il sä lite som 5US
do lar per är

. Bidragande orsaker tiil epilepsi i världen: ökad
risk för malaria, bandrnaskinfektion, skador p g a
hög förekomst åv tr:fi kolyckor, förlossningsska-
dor, varierande sjukvårdsstruktur, avsaknad av
förebyggande hälsovård och tillgång till sjukvärcl.

På VÅRLDSEPILEPSIDAGEN finns minst 50 miljoner
skäl att tala om epilepsi. Den internationel a epileps;ro-
relsen uppmärksammar behovet av okad kunskac, rer
resu rser til I fo r skn ing oclr battr e I ivskva I itet for de 5C
r I ort' .*ai- s,or var'oer so- c.e: 1eJ:F i:s
va.av El C00 i Sverige.

' 81 000 svenskar har epilepsi, varav I 2 000 barn
och ungdomar

. Omkring 5 500 personer insjuknar varje år

. Det ar ungefär lika många män sorr kvinnor med
epilepsi

. He a famil.len berörs när en famiijemedlern får
epi epsi

. Epi epsi orsakas av ett permanent eller tillfalliqt
tillständ i hjarnan

' Epileptiska anfail beror på en p ötslig urladdning i

hjärnans nervceller

' Att forlora kontrollen över kroppen och att inte
veta när anfallet kommer innebär stor osäkerhet

' Omgivningens kunskap och forstäelse är bästa
hjä lpen

. Detfinns flera olika anfallstyper, vid det stora
epileptiska anfalletfa ler personen och blir rred-
vetslös med kramper

. Epilepsi behandlas i huvudsak med äkemedel,
ibland kirurqiskt

. Ett stort epileptiskt anfall ser dramatiskt ut, men
i de ai ra flesta fai oår anfai et over av sig sjä v
inom några fa minutef

Den som
virrad och
5ia n na

En

vÅRL'SEPILEPSIDAGEN äger rum den andra måridagen i februari varje år och är ett gemensamt initiativ
mellan IBE (lnternational Bureau for Epilepsy) och ILAE (lnternational League Against Epilepsy) och respektive

rePresentation i 138 länder. Med epilepsiförbund och profession i nära samverkan,jämte samarbete med WHO,
är International Epilepsy Day den mest prestigefulla aktiyiteten i världen.

Vid anfall kan du hjätpa genom
. Lossa klaoe. sor srtre. alltför tätt i

. Var lugn och forsök lugna

. Forsok inte hålla emot kram

. Stoppa inget i munnenl
Kalla pä

11
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Barn- och
ungdomsverksämhet
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Cannabis har stora skadliga effekter,
serad medicin kan användas för viss

Forskare varnar dock for en övertro.

men ny cannabisba-
epilepsibehandling.

annabis är: den älc1sta r'ärten
som inte anr.änds som livsmedel
som människan ocllat.

De tr,ä viktigaste komponenterna av
cannabis är cannabidiol (CBD) och tetra-
hydrocannabinol (THC).

Redan under förkristen tid användes
cannabis. Vid arkeologiska utgrävningar
i den kinesiske kejsaren Shen Nungs
grav, som datcras till är 2700 f.Kr. fann
man en stor mär-rgd cannabis.

En medicinsk planta som antas r.,ara

cannabis f;rnr-rs också hos de gamla su-
mererna. Även i c1e arabiska ocl-r grekis-
ka kulturerna lirrns det nedtecknat att
camralris anr'ändes som behandling mot
epilepsl och r,ld anfall.

Idag är canlab'is den mest använda
"rekreationsclrogen/medicinen" i hel a
världen. 150 miljoner människor beräk-
nas använda den i någon form.

Frågan om att använda denna drog
för medicinskt brr,rk har fått mycket upp-
märksamhct de senaste åren.

Det l-rar korr-rmit flera positiva nyheter
om läkemedel baserade på cannabis.

Barn och unga med äritlig epilepsi ska
ha drabbats ar., betl,dligt fiirre epileptis-
ka anfall när de fick rent CBD-läkeme-
del, enligt en studie i tidskriften Ner.r,

England Journal of Medicir-re. En annan
studie i Australien visade att carurabis
hjälper 909" av de patienter med epilepsi
sorn testat.

. Förra äret öppnade svenska Läkerrrerie1s-
',',., verket för att tillåta mcdicinsk camr.rl.is

't,',på lic"r',, och i Danmark pågår ett ii r.r-
årigt prögram på försök för'medicir.rsk

Frä§lintär dock kontroversiell b1an11

l äkarvetenskapen och Elinor Ben-Me-
nachem höi,till dem som varnar firr en
övertro pä cannåbis. Hon är plofessor i
neurologi med speciell inrikhring rnot
epilepsi r id sektionenför klirri*k rrrLrr',,-

vete.nskap vid'Sahigrenska ak.'rc1emin.

Elinor Ben-Mgriachem ser stora risker
med.cannabisbaserad medicinering, sorn
innehåller THC.

ilr.:a

- Det finns er.r tro på att cannabis hjäl-
per mot så gott som allt, cancer och ano-
rexi och smärta, och det påstås öka livs-
iängden... Men det kan i själva verket
frjrsämra såväl korttids- som längtids-
minnet samt ge nedsatt koncentrations-
förmåga. Aven motivationen och förmå-
gan till planering kan försämras kraftigt.
Vi har sett att det också blir andra riktigt
stora skadliga effekter, som ökade lever-
och lungskador.

- Vi behijver mer kunskap om hela
spektrat. Frågan som måste stä11as är
om vilkcn typ av cannabisderivater som
används och hur, säger Elinor Ben-
Menachem.

Cannabis innehåller mer än 60 bioke-
miska substanser. De tr,å viktiElaste är
THC och CBD.

THC är den mest kända. THC, men
inte CBD, är den som får folk att känna
sig "höga" och ge psykoaktiva effekter
och även beroendeskador.

CBD eller cannabidiol är en beständs-
del som finns i industriharnpa och
carurabis, och saknar de bemsande och
beroendeframkallanile cffckterna som
THC har. CBD är därför laglig i mänga
lär.rdcr.

- Nlan måste vara försiktig här, säger
Elinor Ben-,\lenachem och påpekar att
clet .ir skilh-rad me11an marijuana/canna-
bls och CBD.

- Cannabis är fettlös1igt vilket gör att
clet stanlar kvar länge i kropper-r. Det
THC som man får i sig lagras i kroppens
icttr'är,nader, som det t ex finns mycket
.rv i ).rjärnar:r och i kroppens ir-rälvor.
Ocksä CBD går genom blodbarriärer,
rren de inrrehåller som srgl inte THC.
Det har visat sig att dessa äninen kan ,,.,

yara kvar i hf ärnan i veckor, dg{ rgår.ut rr 
l

myt ket lång-s.rmt i blodet. Vi har sett att
det kan finnas kvar THC i blodet upp,titi
,efter tr.r m.rn.:deri
' - Människor k.rn bli p.rssir a cller
aggressiva och omoliverade när de an-::ilrlt,

vänder marijualra eller cannabis. Iq§ är''111r,

i.ll:rl,l,:. ,. i. ,l
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Prisats av amerikanska
epilepsiförbundet
I våras fick Elinor Ben-Menachem ett
"Lifetime Accelerator Award" från
Epilepsy Foundation i USA. Utmärkel-
sen delas ut årligen som ett sätt att hedra
1äkare, forskare, ledare inom industrin
och andra personer som har visat ett
iivslångt engagemang för att fä till stånd
nya behandlingar för personer som lever
med epilepsi. Hon var den femte person
som fått priset och den första kvinnan.

The Epilepsy Foundation skriver i sin
motivering att: "Elinor Ben-Menachems
arbete har haft stor betydelse för väldigt
många personer som lever med epilepsi
samt att hon är en stor källa till inspira-
tion för kollegor och framtida generatio-

påstäenden kommer man fortsätta att
agera mot.

- Annu finns inget godkänt car-urabrs-
baserat 1äkemedel ute pä marknacler.r,
utan det som används är cannabisolja
eller: andra icke granskade cannabispre-
parat. Doseringen a\r dessa prcparat är
oreglerad och det är okänt vilkcn clos
som är effektiv eller ej eller sor.n kan ge
biverkningar. Så hl,sterin är alLlelcs iiir
tidig.

- Vänta och scl Vi r.ill inte skacla pa-
tienten; säger Elinor Ben-Nlenerchen.

Text:,:Zoran Alagic
Foto:Priaat, Llzlrfi.istlckphoto.com,

ner av specialister inom fältet".
- Det känns överväldigande att få

priset från USA - mitt hemland och från
en patientorganisation - och få den upp-
märksamhet och bekräftelse för just en
epileptolog som har gjort karriär utanför
USA och just en från Sverige. Det är en
stor ära, säger Elinor Ben-Menachem.

Vad är den största utmaningen inom
epilepsiområdet just nu?

- Den största utmaningen är fortfaran-
c1e att hitta bot mot epilepsi och inte bara
n'Linska antalet anfall elier ändra karaktä-
ren trch varaktigheten av anfallen.

Vad är den mest intressanta forskningen
inriktad på?

,{tt viciarer,rtvc-ck1a hvpoteserna kring
de p,,t.-1111g1 I il intl.rm maioriska proces-
sema, r'ilk.r karr ge upphov till epilepsiry
alt hitta r.ttektiva mecliciner som BOTAR
epilepsi ocl'r inte bara behandla den samt
att hrura orsakerna till "Sudden Death"
och forska ir.rm metoder alt bekämpa
det metl. Jtrst nu driver jag ett projekt
tillsamn.r.rns med Doc ]ohan Zelano att
utr'ärder.r om fvsisk akiivitet och/e11er
avslappning kan pär.erka anfalisaktivi-
tet.

.ir tn Epilepsisällskapets ordförande
Uli.r Linclborn l.råller med om att det
krär.s firrsiktighet.

- Det är'utan tvekan sä att Elinor Ben-
,Vlenachem är den som i Sverige är mest
insatt och kunnig i denna fråga och det
är inte svårt att hål1a rned henne.

- Jag tänker att detta läkemedel bör
hanteras och bedömas som vilket annat
nytt läkemede.l'§om helst. Det finr.rs tyd-
liga principe-r.,för hur ett nytt Iäkemedel
ska testas innån det kan släppas igenom
till förskriVning och självklart ska dessa
regler oen- rutiner fö1ias är,en i relation
till etL:cålnabisbaserat 1äkemedel, sägerufta.:t'lnduom 

,,
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anar till försiktighet

mycket skeptisk till en generell använd-
ning av medicinsk cannabis. Det gör helt
enkelt att märrriskor blir påverkade och
"höga" under en lång tid, säger Elinor
Ben-Menachen.

i,i_::.l.1ri;].:. I i

I USA har den första marijuanabasera-
de medicinen godkänts i är. Det ameri-
kanska läkemedelsverket FDA har god-
känt det renade CBD-baserade Epidiolcx
mot två sällsynta former av epilepsi. Det
innehäller inget THC och får användas
för behandling ar. Lennox-Gastauts syn-
drom och Drar.ets sr.ndrom för patienter
från två ärs ä1der. Det är tr.å allvarliga
epilepsiformer som b.ida ofta debuterar i
tidig barnclom.

- Nägra biverkningar man ser är trött-
het, minskad aptit, diarre, hirgre halt av
leverenzymer, infektioner, i1lan.rående
och obehagskänsIor. Det finns är,en risk
för interaktion med andra epilepsimedi-
ciner. Man måste ta tätare levelprorrer
och några i studierna har drabbats ar.,

status epileptikus, ett livshotande till-
stånd med tlera 1ångvariga epileptiskta
anfall, säger Elinor Ben-Menachem.

I Sverige godkär.rdes läkemedlet
Sativex 2011 iiir behandling vid multi-
pe1 skleros. Sativex är en munsprej för
MS-patienter r-not muskelkramper och
innehå11er THC.

Både Satir.cx ocl.r Epidiolex är ut-
r.ecklade av clet brittiska företaget GW
Pharmaceuticals. \lan har även ansökt
hos europeiska f .ikemcdelsmyndigheten
EMA om alt iä r.r-r.rrknaclsfrira Epidiolex
inom EU, mcn s\-ar r äntas först till våren
2019.

- Även om Epirlioltr är ett r.iktigt
medicinskt framstec s.r hancllar clet inte
om ett godkännandt .-rr- rnarrijuana eller
aIla dess komponenter', understlyker
Elinor Ben-Menachen.

Codkännanclet av Epicliolex a\.ser
specificerad användning i särskilda do-
ser. FDA har tydligt sagts att oreglerade
produkter med CBD som marknadsförs
av företagmed f€iaktiga medicinska

Elinor Ben-Menachem
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Vår verksamhet ger
oa

människor kraft och hopp
Epilepsia tog pulsen på några epilepsiforeningars verksamhet ute i landet.
Det visade sig att siktet är inställt på 2019.

Hur ser ni på epilepsiföreningens
verksamhet?

Vi ser att den är viktig, särskilt för de
som nyss fått sin diagnos. De har ofta
behov av mer kunskap och hjälp med
att hantera sin epilepsi. Här tror jag att
föreningen har en stor uppgiftl

Vi behövs som ett nätverk för män-
niskor att träffas och byta erfarenheter
med andra om hur det är att leva med
epilepsi. De personliga kontakterna är
mycket viktiga i vår verksamhet. Vi vill
gärna nå ut till fler som vi tror skulle
kunna ha både nytta och glädje av epi-
lepsiföreningen.

Vad är läget när det gäller arbetet i
föreningen?

Vi har en väl fungerande verksamhet
med föreläsningar och mötesverksam-
het. Ett bekymmer i just Göteborg är att
personal i de kommunala förvaltningar-
na/ som möter människor med epilepsi,
inte inom sin ordinarie arbetstid får
möjlighet att delta vid våra utbildnings-
tillfällen. Det problemet har vi inte seit
för personal från kranskommunerna
Partille, MöIndal, Kungsbacka, Kungälv
eller i de privata assistansbolagen. Vid
dessa utbiidningsdagar finns neurolog-
enheten vid Sahlgrenska Universitets-
sjr-ikhuset med och ger grundläggande
genomgång kring epilepsi, behandling
och forskning. Mycket bra och uppskat-
tat för dem som får komma ...

Föreningen kan, tillsammans med öv-
riga patientföreningar och Funktionsrätt
Cöteborg, påverka neurosjukvärden ge-
nom att vi ingär i sjukhusets Brukarråd.

Mariella Olssort, ordförnnde i Epilepsifbre-
ningen i Göteborg.

Vad gör ni just nu? Och vad skulle ni
vilja göra framöver?

Vär ambition lör 2019 är att fortsätta
erbjuda våra samtalsgrupper. "Tjejhka,,,
som kom igäng i våras, är eu sädan typ
av grupp som vi hoppas kunna fortsätta.
Vi ser att denna p;rupp är viktig för de
som kommer. Samtalsgruppen för män,
under Iedning av vår egen neurolog
och styrelsemedlem, kommer också att
fortsä tta.

Samtalskvä1larna med epilepsisjukskö-
terskan är en programpunkt som funnits
med länge och ska fortsätta 2019.

Ofta har medlemmar tidigare träffat
denna sjuksköterska på epilepsimottag-
ningen och kan nu vid behov få hjJIp itt
boka ny tid hos henne pä mottagningen.

"Vår" epilepsisjuksköterska är också
den som ansvarar för mottagningen när
barn med epilepsi går från barnteamet
till r.uxens;'ukvården. I den rollen får hon
ofta stötta föräldrar som är oroliga inför
att barnen blir mr.ndiga och föräldrarnas
insyn mrnskar.

Samtliga dessa grupper syftar till att
ge möjlighet för samtal kring personliga
och nära frågor om hur det är att leva
med epilepsi eller annan neurologisk
skada.

Vi har i höst en informationskväll
om framtidens epilepsisjukvård och
Nationella riktlinjer för epilepsi. Förelä-
sare är den neurolog från Sahlgrenska
Universitetssjukhuset som tillsammans
med Epilepsiföreningen kommer att
hålla i det årliga uppmärksammandet av
Världsepilepsidagen 2019.

Vi fortsätter vårt sedan flera år goda
samarbete med Afasiföreningen och
Strokeföreningen kring bussresor,
kurser (sticknir"rg, målning, dator/ipad),
studiebesök och teaterbesök. Seclan lång
tid använder vi alla tre samverkande
föreningarna Folkuniversitetet som vårt
studieförbund. Det fungerar bra och de
har bra ledare sorn r.ära medlemmar är
trygga med. Det kommer vi fortsätta
med.

Körsången som nu startar sin tredje
termin är populär och fortsätter 2019.
Lite udda, men omtyckta är de återkom-
mande samtalskvällarna på olika teman
med prästen Lars Gårdfeldt. Lars är en
fänsslande föreläsare och har dessutom
själv epilepsi vilket ofta blir en extra
tillgång i samtalen.

Du äv' tnte lnsan^ - gå n^ed , uptlepstförentngen!
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Hur ser ni på epilepsiföreningens
verksamhet?

Vi ser det viktigt att ia kont.rkt mecl
nydebuterade. Vi l.rar r'äldigt L.r.r kontakt
med barnmottagt-ringen pa sir-rkhtrset i
Kristianstad. Vi blir ir-rbjuclna t\ .r sanger
per år när de har patienter >onr trr-ligen
fått sin diagnos. Vi far cla t:.1-a ;.211gn-
terna, läkare, ep sköterska .-r1.. ktrrator

ffXfr" 
sina och heräh.r.':' : i:.ninsen

Barnmottagningen or.1:'
domsträffar för r';ra m.-l

Vi har iSkåne hildat .:-.

grupp som [ar rrrili.rt.r.. :

träffar och läger.
Vi har också r'art a:..:..

läger på Furubod.r r.r:-:::
kommer [amiljer ir,',: :--..
ibland även fran an.: -., -^.
Cenom barn-tanrii'. .:.-. :

aren fått nvd fietlir:'- ,:

Berit Mngnard. .1: ... :- .. :..',.i;r,titden i
Lltilcpsi.förtttitl.it,: : .-- '. -- , i17,,7771.

Hur ser ni pa epilepsiföreningens
verksamhet?
- Vi märker att itrrc.l..J-.:r,ns inlrLlt
efterfrågas allt rne: r;:,rrr sjr-rkvard och
förvaltning.i Stcrckl,r':::s i.in samt i kom-
munerna. Ar-t-n i iir e::r:panrle frägor
kontaktas föreningen :ör :i1 lämna
synpunkter pa olika rrirrarL-n.

För våra medlemm.tr inårker vi att
betydelsen ar, föreninsen är stor. Bäcle
av olika medlemsaktii iteter för olika
grupper, informatitx och utbilclning.

Vad är läget när det gäller arbetet i
föreningen?

Vi hade ett möte för att göra ett remiss-
svar angående Nationella Riktlinjer i
r,åras och nu tar vi del av förslaget som
har kommit. Vi tar upp detta pä våra
styrelsemöten ocl-r försöker komma fram
till förslag för hur man skall implen.ren-
tera riktlinjerna.

Vi har i samarbete med HSO i Skåne
skickat ut en enkät tilt våra mecllemmar
angäende e-tjänster och annat.

Vad gör ni just nu? Och vad skulle ni
vilja göra framöver?

Vi planerar vår verksamhet för 20i9.
Vi önskar kunna göra roliga och givande
utflykter och möten för bäda barn-ung-
domar-vuxna.

Vi behöver givetvis fler i föreningen
som kan hjätpa till så det inte blir styrel-
scn sum skall ordna a[[t.

Men även sociala event för att minska
ensamhet och utanförskap.

Vad är läget när det gäller arbetet i
föreningen?

Intressepoliiiskt kommer fokus nästa
år att vara de nationella riktlinjerna och
implementeringen av dem. Även frågan
om digitaliseringen i samhället, använd,
barhet till e-Hä1so-tjänster och samhälls-
service är en prioriterad fråga.
I vissa påverkansfrågor samverkar vi

med andra neuroföreningar, till ex-
ernpel när det gäller att få till patient/
anhörigskolor, frågor om patientrepre-
sentation och delaktighet, egenvård med
mera.

Föreningen bedriver en mängd med-
lemsaktiviteter och kurser. Vi försöker
att erbjuda aiia åldersgrupper verksam-
het varje termin. Föreningen har utökat
kaiendariet med en ny verksamhet varje
år sedan 2014. Nu har vi kanske nått vårt
tak. Denna termin är det kulturaktivite-
ter som varit det "nya" . En konsert, ett
teaterbesök, en filmvisning och en speci-
alvisning av en konstutställning erbjuds
medlemmarna till subventionerat pris.

Vad gör ni just nu? Och vad skulle ni
vilja göra framöver?

När det gäller medlemsverksamhet
har vi utöver kulturaktiviteter just nu en

Anitn Lettirr, ordfiirande i Epilepsifb_
renhrgett i Norrn Skåne

Planeringen för barn- och familjelägret
är redan pä gång och är planerad till
vecka 30 under 2019.

kurs i konstnärligt skapande, familje-
verksamhet, föräldraforum, föreläs-
ningar, tillgängliga naturvandringar,
yoga, körsång, österländsk gymnastik
för unga, träslöjd för unga, cafeträffar för
ungdomar, cafeträffar för unga vuxna,
cafeträffar för äldre, besök på julmark-
nad, jul{est, en Ålandsresa,-guidad
stadsvandring, seniorluncher med olika
teman.

När det gäller pår,erkansarbete, in-
tressepolitik och utbildning är önskemå-
len och idderna oändligt många. Så länge
som livskvaliteten kan förbättras för alla
som lever med epilepsi finns det viktiga
uppgifter och utmaningar.

Föreningen är engagerad i olika re-
ferensgrupper, samverkansgrupper,
funktionhinderråd, kommittder och
patientforum för att kunna påverka,
sprida information om konsekvenser av
epilepsi och villkor för medlemmarna.

Vi driver också frågor genom Funk-
tionsrätt i länet och Stockhoims stad.

Det gäller till exempel läkemedelsfrå-
gor, funkisutbiidning av olika personal-
kategorier som har inflytande över våra
medlemmar, barn- och ungdomsper-
spektivet i olika frågor samt den digitala
utvecklingen av samhälls- och sjuk-
värdstjänster. Genom Funktionsrätt och
andra föreningar får och ger vi draghjälp
och stöd att förändra.
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Låt inte tsS-utredningens förslag bli verklighet
Den pågående LSS-utredningen ska Iäm-
na sina slutförslag den 15 december. Om
förslagen blir verklighet backar vi tillbaka
till en tid när personer med omfattande
funktionsnedsättningar inte fick välja hur
de ville leva, skriver Funktionsrätt Sveri-
ges ordförande Elisabeth Wallenius.

edan år 2015 har vi fått dagliga
rapporter om allt allvarligare ned-
skärningar av insatser enligt LSS, inte

minst av insatsen personlig assistans.

Utvecklingen är inte bara förödande för
de som drabbats av försämringar, utan stri-
der också mot FN:s konvention om rättig-
heter för personer med funktionsnedsätt-
ning, Funktionsrättskonventionen, som
gäller i Sverige sedan år 2009.

Svag analys av finansdepartementet
Funktionsrätt Sverige och många med oss

tolkar förloppet som tecken på en politisk
ambition att dramatiskt sänka kostnaden
för personlig assistans, som från finansde-
partementet upplevs ha vuxit sig för stor.

Analysen verkar ha stannat just där, vid
upplevelsen. lngen reflektion om ifall öka-
de kostnader beror på faktiska och berät-
tigade behov av stöd. lngen hänsyn till att
alternativen till personlig assistans håller
sämre kvalitet och skapar betydande mer-

kostnader utanför statskassan. lnget in-

tresse för personlig assistans som social

innovation där komplexa och omfattande
behov kan tillgodoses på ett kvalitativt och
sa m hällsekonomiskt effektivt sätt.

Genom att lansera teorier om påstått fusk
och överutnyttjande, har man försökt legi-
timera sin signalpolitik, vilket färgat av sig

hos myndigheter och rättsväsende. En rad
prejudicerande domar, en del med flera år
på nacken, har använts kreativt av Försäk-

ringskassan i en allt mer restriktiv tolkning
av rätten till personlig assistans.

Mänskliga liv reduceras
Utvecklingen verkar ha sin förutbestämda
bana, vars kurva inte låter sig påverkas av

argument varken från funktionsrättsrörel-
sen, forskarsverige eller andra. Då, liksom
nu reduceras mänskliga liv till en diskussion
om kronor och ören. Regeringens efter-
längtade beslut i våras att ta bort bespa-

ringskraven ur direktiven till utredningen,
verkar inte ge något avtryck i utredningens
planerade förslag.

För enskilda, anhöriga och familjer som
lever med funktionsnedsättning innebär
många av förslagen stora försämringar.

Bland förslagen finns införandet av en

schablon för assistans på 15 timmar per

vecka, utöver stödet för grundläggande
behov. Blir det verklighet kommer manga

med omfattande behov av assistans inte
kunna bo kvar hemma. Personlig assistans
för barn under 16 år förslås försvinna, för att
ersättas med en kommunal insats utanför
föräldrars kontroll.

Konsekvensen skulle bli att en stor del av
stödet till barn faller tillbaka på redan hårt
belastade föräldrar. Risken är uppenbar att
barn med omfattande behov inte Iängre
kommer kunna växa upp hemma i sin
familj.

Förslagen bör slängas direkt
Regeringen har använt den pågående ut-
redningen som alibi för att inte göra
nödvändiga förändringar för att hejda de
pågående försämringarna.

Det skulle förvåna oss om något parti
vill kännas vid utredningens förslag och
förhoppningsvis landar det direkt i pap-
perskorgen. Men om inget görs finns en

risk att den rådande rättstillämpningen
cementeras. I så fall kommer de senaste
decenniernas funktionshinderspolitiska
ambitioner att raseras.

Därmed vänder man också ryggen till
Fun ktionsrättskonventionen, enligt vil ken
givna rättigheter inte får begränsas.

Den första uppgiften för en ny regering
måste därför bli att stoppa utvecklingen
genom att förtydliga lagen i linje med de
ursprungliga intentionerna.

Forskningen om epilepsi har gått framåt -

man vet mycket mer om epilepsins upp-
komstmekanismer och dess konsekvenser.
Men mycket återstår.

Stiftelsen Epilepsifonden vill främja och
påskynda den vetenskapliga forskningen
om epilepsi inom många områden, med
företräde för forskning rörande epilepsi hos
barn.

Epilepsifonden har en vision om att alla
personer med epilepsi skall ha en god
I ivskva I itet, utan epileptiska anfal l, läkeme-
delsbiverkningar och andra konsekvenser i

va rd a gen.

Du kan stödja Epilepsifonden och bidra till
att barn, unga och vuxna kan få ett liv utan
anfall och utan omgivningens okunskap.
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Vården vid epilepsi brister
Under 2019 väntas Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård vid
epilepsi börja gälla. De är efterlängtade. En ny stor undersökning genom-
förd bland mer än 1 300 personer med epilepsi visar på en stor och utsatt
patientgrupp som inte får den vård den behöver.

f1 pilepsi .ir den vanliga:te bl.rnd

ff .rllr arlig,r nerrrolopr,irka >jr.rkdorn.rr
I-J.rr.h lörekommer i ;ll.r .rlti r.rr och

samhällsskikt. I Sverige leve.r idag 81 000
personer mecl epilepsi. Ftrr manga drab-
bade innebär epilepsi er-r livslang sjuk-
dom som påverkar lir-ets alla aspekter,
och epilepsianfal lens oiörr-rtsägbarhet
är en ständig kä11a till oro iiir bade fiir
personen själv oc1-r tless nilrstaencle.

Den stora undersökr-ring som Svenska
Epilepsifirrbur-rclet 1.rtit senomfijla är
unik så till r-ic1a .rli tlera ..rr cle frågor
som stäl1ts rör omr.r.len som endast i
mycket litcn on-iiattnins str,rderats tidi-
gare. Rapporterl ser err L.rtd bild av hur
det är alt leva n'Lt't1 epile1.5i och resulta-
ten visar att de.t iinn. mr cket att göra för
att la fler me.l rf i ,'-'-' .it rr.r bitire och
förbättra 1ir-skvaiirelcn.

Undersökr-rrngen li>ar n-rr-cket tydligt
att bristar-rde ani.lllski.ntroll fortsatt är ett
stort problenr rrcl-. .l.ir nnns clet mvcket
för vårder-r att ta i:i: itretl. \ästan 40
procent har r a.1 ,. 1 -:rLlar iiir bristande
anf allskor-rtrol 1. D..: ior-nr-t-rer alltid att
finnas persor-tr'r ', ::-: e,,.ilt'psi är mycket
srrårbehandl.-rci Lrc:- r it.tssliiget är det
inte realistiskt .-r:: l:-r !Lrnt må1 att ingen
ska ha någr.-r .rr:1.:1. r:',r.rr .-rtt så många
med epilepsi h.-r- :r,.:.lL.rr med sin an-
fallskor-rtroll är r -.. :. er-. ti1 I f r-edsställande
el 1er-eccep taL,ei r

r-en när ;;: :.1llcr bir.erkningar
av nlL.dr. :r.i:.,* iir bilden långt
iiran tiilire.:..:ä1l..rnc1e. Drygt en

av fyra beskrii r.r sr::,r i.tr r.rkningar som
ml,cket el1er g.rrrsk.l i-i'.r ckc.t besr'ärande.
Bristande anfallskc,it:r..ii trch problcm
med biverkningar .ir err r',.-rtrrlig del
av processen att hilr.r cn tlngerande
behandling.

Det är allvarligare om ;.rpl.1euen kyar-
står även för personer sonr si.ltt fra en
oförändrad behandling r-rnrler err längre
tid. Det är särskilt bekymrancle .rtt bland
dem som stått på oföränclratl L.ehar.rdlirrg
mellan 1-3 år är det nästar.r 30 procent
som har besvärande biverkningar och
nästan 40 procent som har en bristande
anfallskontroll.

Epilepsi är en svår sjukdon.r som pär.er-
kar livet på rnånga olika säit. Det gä11er
förstås i särskilt stor utsträckr.rirrg om
man lider av biverkningar eller har prrs-
blem med anfallskontrollen. De problem
som framkommer i undersökr-rinp;en
visar sig därför också i frägor om irur
sjukdomen påverkar livet.

I undersökningen ställs frågor som
aktualiserar i vilken grad sjukdomen
medför begränsningar i relation till
viktiga områden som att klara av var-
dagliga sysslor, arbete och studier. Det
visar sig att drygt 40 procent i stor eller
mycket stor utsträckning möter hinder
i vardagslivet och nästan 60 procent har
hindrats när det gäller att skaffa sig den
utbildning de önskat eller att arbeta med
det de vilI.

J-) l;nd dem som svdrat pa under-
ffi1 'ökningen l'inns ett belvdande
I-rf -irr'lJy" när clet gallerLo;taL
terna med sjukvården. Det finns många
dimensioner av detta, en viktig de1 är att
många över huvud taget har vä1digt fä
kontakter med vården. Det finns också
ett tydligt mönster när det gäller hur
man upplever vårdens engagemang och
hur mycket man til1 exempel besväras
av biverkningar. Andelen som anser
att vården följer upp behandling och
biverkningar är tydligt hiigre i de grup-
per som har små eller inga besr,är av
biverkningar av sin behandling.

Eft liknande rnönster visar sig anga-
ende om man känt sig involverad eller
inte i den egna behandlingen. Det visar
sig att det är så mycket som en fjärcledel
av alla svarande som upplever att de ir-rte
alls eller i 1åg utsträckning är involr'era-
de i sin behandling. Den andele.n ökar

kraftigt bland dem som har störst pro-
blem med bir crkningar.

Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för
epilepsi är nu föremåI för remissbehand-
ling och kommer att träda i kraft under
2019. Vår undersökning visar mycket
tvdligt på de utmaningar som finns.

Riktlinjerna tar upp väldigt mycket
som r.erkligen behöver belysas och följas
iortliipancle i vården.

NT :l l:,t i i:::å'[:1.1 Jffi';l"
L \ i,,,.,, siukvårdcn beslutar sig för
att förverkliga de natirtr.rella riktlinjerna
för varcl vid epilepsi. Socialstyrelsens
riktlinjer rnåste implernenteras och
plancringen för det måste startas ledan
nu. Det finns mvcket kvar att göra och
alla c1c 81 000 sr.enskar som har epilepsi
fiirtjär.rar bättre livskr.alitet och ett r,ärdi-
gare hr'.

Detta krär'cr en bättr-e organiserad epi-
lcpsivarcl clär man snabbt kan fastställa
diagnos, s.jtta irr 1än-rplig behandling,
firlja uppr och utr-ärdera utifrån varje en-
skild paticr.rts situation, inklusive de ofta
belasiande L)svkosociala förhållanden
It(,- f,tii(,trien oclt,rnrgir nirrgerr.

-\ Ia rgn r-r,llrn A t t d er ss o n, or dför o n de, Srtenska
E lt i I e lt s i.fLi r b t L n d e t
CltLttrirrc Pnlsson Ahlgren, leg, sjuksköter-
ska, f.t1 1:e aice ordförande i riksdn"rern soci-
nltrtskott ( KD) o& f .d ordförande i S-oenska

Epilepsiförbundet.
I tl n D r Lt u gge, riks dagsled an t o t ( M )
Lnrs Oltly, före dettn TtnrtileLlnre

Epilepsi-
räpp§rten
Så kan den bristande och
ojåmtika epitepsivården
bli båttre.
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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 4 " som skall vara förbundskansliet tillhanda senast den15 februari 2019.
Svenska Epi lepsiförbundet
Box 1 386, 172 27 Sundbyberg
Vinnarna presenteras i nästa nummer av Epilepsia
Lycka till!

Epilepsia 4 - 2078
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Kan du hitta var det står och
vinna två biobiljetter
På vilken sida står det iiilj.rncle:

"I/i människor är dock I ä1digt bra på att vänja oss."

Svaret på frågan linns i rlelta nurnmer av Svenska Epilepsia.
Sänd ett vvkort merl s\;rret och din fullständiga adress till:
SEF, Box 1386, l,I l. SLrnclbvberg.

Svaret vi11 r i1'.r senast den 15 februari Har du gjort allt rätt så
är du mecl i r ar '-l:l..anir-rg och blir du en vinnare så skickar vi
två biobiljetter

Lycka till!

,trä
k-..-

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

Matilda Gustafsson, Norrköpi n g

Ta nja Olofsson, Skel lefteå

Katrin Rundlöf, Eskilstuna

?
o

G ratu lera r! -l
lngrid Karlsson »'

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

Z
Påsidan6stodcitatet: 

§
"lag gråter inte för att jag är kort, r 

-jag hiimtar en pall."

hämta ros d n åtedörsälare e er på swedbank sE/hlman{ond

Här är lösningen på föregående korsord!

1.9
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Motivation och värme
på familiehelg

i deltog på familiehclgen 19-21

oktober och ska fiirstika iirrr.r.redl.r

hur vi som familj upplt'r.clc tlet.r

och vilka intryck som är beståetrcle

Vär dotter Sandra 14 år är irrue ;-a :itt
tredje år med epilepsi. Vårt huvutlsr it"
med att delta rrar att hon skul1e ia kt'r-,-

takt med nägon jämnårig i liknantlt' si-

tuation och det blev precis som \ i ht'f'-
pades, dä vi nu har en tjci som r.ill ak:
på lJger till sommrren.

Familjepcrspektivet och sYskonprar .'r-

kan var också områden där vi hoprp.rcles

få dela erfarenheter eftersom vi hittills
inte l.raft sä många kontakter med atr.1r.r

som är drabbade och vi har saknat t1e::.:

Det vi kom för att få fick vi tills.rr.r.r-

mans med mycket annat som tti ttr-t .--:
få läsa. . .

Ankomst fredag
Vi hälsas välkornna och fär er1 k.r.: ':- -

trodr,rktion för heIger.r. Sju f.rr.ni,'e: :.. --:-

ger. A11a barn får en eEIC1l k(rn:a-\::Lr'- -'r'

och man gör klart att barn trcir -.:'. j:. '-

mar sk; v.rra tills;rnmJrr- - r '' . .1 .. t ''l'

mölligt - föräldrarn,r kl,rr.rr -'- :. -rr

ätnds at att l.ira kärur.t i.,r. : .:' .:. : ,

vuxna flyttar till ett eget ru::' ''.1- '. i L'e-

räl-t.rr för varandr,t ,llrr \.r: - ...:1 lr -.1lTr-

tidigt som ungdomalrl.'r l.i: .-'.r'.:r.r r.rr.rn-

dra och sina kontaktl'L'l:al'.c:.
För vår de1 står det :.r'.r.r;'. l'..rr klart att

detta kommer b1i cn'rc:'. ile .s.'itril och

givande he1g.

Lördag
Första punkt är "Ep;.e':si i r...rrdagen"

där Hiller.i Joh.lr1i:!I'. rrr'LrI cll ogbarn-
sjuksköterska ber.i::rr Lrnl Sitt arbete.

Man kan konstater.r .rtt clet borde finnas

en Hillevi pa r'.'r:tr' .ir-rkhr-rs.

Hon har mvcket iilrr iiirståelse för hur
epilepsi kan p..11 erk.r b.ln och familj.
Andra punkt är E1'1|sp15i hos barn med

T\å har ateriqen en underbar och givande familjehelg genomförts. Ni har just läst vad

L) rrufamillei som deltagit känner efter helgen. Vad helgen betytt för dem och deras

familj. Att de fatr möta andra i liknande situation, att de fått till sig kunskap både kring

epilepsin, men också hur de själva kan hantera livet så att det kan kännas lite lättare. Att

målei ar en så god tivskvalitet som det bara är möjligt där alla mår bra' Vi har alla det vi

har, men vi måste lära oss att förhålla oss till det så att vi hittar 9lädje och lycka i livet'

All lycka och hoppas att vi ses något i framtiden. Vårens inbjudan till familjehelgen finns

itidningen.
Önskar er alla en God Jul och Ett Gott Nytt år!

Ann Andersson

Ingrid "Bobo" Olsson, ör'erläkare och
barnneurolog som arbetat större delen
,rr 'itt l.ik.rrlii med ePilePsi.

Här fär vi en diupare inblick i sjukdo-
men, olika diagnoser och läkemedel.
Ingrid inleder med varvet runt fiir att

samrnanfatta allas situation och använ-
.1t-r t-le'ra i gruppen som exempel genom

!ircsentationen när något ska diskuteras
litc mer.

:i.t.r Prlnkt lördag är Sara Andersson
., ::' :cr'.ittar ot-n hur det är att vara sYS-

. :- :-ll r.1q.n lrtr'd sr'är epilepsi. Sara

:r'-r--::l'. ;l.lt.tr-tfft tlr't kan Yara, men
er på ett fint sätt al1tid ti1l kär-
n sYster som det viktigaste.

l-,:: , ,.1 -.1I1{t'lrrrtlår il.rr r-ttlcler dagen
.:..-:. ::.rnrrl.oll, rlcsigr-rat lshirts och
.:.--.r: :1.e1. Ur-rder micldagen sitter aIla

-.:'.gdrrm.rr tilisammans som på vilket
-.rger sr.m hclst och -u'erkar helt klart
:rir'.t.-c.

Söndag
Första punkt är "Hur hantera sorgen och

stressen" som förälder med Satu Nivala
som har en dotter med epilepsi. Hon
har också varit med sorn deltagare på
familjehelgen tidigare. Mycket gripande
och utlämnande berättar Satu om vad
som härrt i hennc: f.rtnili.

Andra punkt är "Rätt att kämra och

förstå varför" mecl Er.'is Bergenlör.'och
Helen Kindstedt, samtalsterapcuter som
med samtal ocl.r praktiskt arbete kring
stress och oro r-ill pavis.-r r.'ad som l'ränd-

er med oss sjäh'a, med familjen och r.'ära

relationer när vi drabbas av sjukdom.
Sista pur.rkt sirndag är 'Att växa upp

och le'r-a med epilepsi" med Anna Eksell

som haft epilepsi sedan barnäIder, men

äL nu vuxen och har egna barn.
Apa berättar om sitt lilz pä ett mycket

roligt sätt och lockar fram många skratt.

Fortsättnirtg Pa sidnn 22!

Följ med på nästa familjehelg!
5-TaPril 2019

Åsa Folkhögskola, Sörmland.
Epilepsiförbundet med stöd av

Föreningen Margarethahemmet
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Tankar efter en

familjehelg
i är lite sena då vi hade svårt att
komma loss från våra arbeten,
trots att det är fredag eftermid-

dag. Det lyser inbjudar.rde fiiir-r fönstren
och när vi kliver in miiter Ann oss och
hälsar r,älkommer-r. \'i tar för oss av den
goda n-raten inn.-ut clet är clags för en
samling och PlcsL.nt.rtior-r .rr. alla fina
Iedare. \/i iijräk1rar i.rr presentera oss
för varanct a och be.räfta om t.åra barns
epilepsi. \'i h.tr rn.rnga gemensalnma
erfarenhr.ter och j.rg tror r.i alla €,enast
kärurer erl .s.rrnhirr ishet. Det är mycket
r-ricknirear och "tlct clär kär-rner vi igen"
när all.r ber.itt.rr:irr historia. Det är en fin
start pä helsen.

Barnen och r-rrrltlrrr-rrama har sitt eget
am untler helserl och vi förä1drar

kan s1äppa konkollen och bara koncen-
trera oss på r-årt eget program. Skönt för
både barn och föräldrarl

fter frukost lördagmorgon lyssnar
vi på Hilleri, neurologsjuksköters-
ka. Hon talar om hur vardagen på-

verkas för familjr.r ::c; e1.ilq.p,si och vad
skolan kan behör ct r...l..r;r r..t. \-i suckar
lite när vi hör l-rur r'.i1 .ie: r..rngerar i hen-
nes EP-team dä er-r dr.1 a\ o:> h.lr sämre
erfarenheter från varc1c rr F.r itL. nt1-napla11.

Därefter har vi ocksa iirrm.rnerr .rtt få
lyssna på Ingrid "Bobo" Olsson. irverlä-
kare och barnneurolog fran Sal'rlsr e.rrska.

Hon är rnycket kunnig och det är -ckijnt
att kunna ställa sina frågor till henr.rt.
Hjärnan, detta kosmos i oss miimriskorl
Epilepsi ser så olika ut från fall till t.111

och det är mänga gänger svårt att hitta

fram till rätt medicinering. Vi
diskuterar allt från ce-11 strr-rk-
turer i 1-rjärnan till ketogerr
kost, IP-kirurgi och hLrr i,pi-
lepsi påverkar skol gången.

Under eftermicld agen bc.ri.it-
tar en tjej om sina erfarenheter
som syster till en flicka mecl
epilepsi. Hur det harr pår,erkat
hennes uppväxt. Det är t.rnke-
väckande och srnärtsamt att
höra hur syskonen många gänger far stä
tillbaka av hänsyn till den oberiikneliga
epilepsin. Men ocksä se ocl.r firrst;r alt
många gånger bidrar detta till .rtt sr.s-
koncn blir än mer .1;15y,1r-1.1g.1n1., ,,. l1

empatiska personer.

önerna har l-raft en bra clag mecl cle
andra barnen. En del barn och lcda-
re har fått anfall r-rnder dagen, men

i denna varma förstående miljö är inte
det något konstigt eller anmärknings-

värt. Efter söndagens frukost lvssnar'",i
ti11 en gästande marnmas berättelse om
hur det r.ar fiir dem när dottern tidigt
fick epilepsi och deras kamp som fan.rilj.
Det är en mycket gripande, men ända
vä1digt uppmuntrande berättelse som
ger hopp. Tårar blandas med skratt l-ros
många av oss. Senare lyssnar r-i til1 Ei'is
och Helene, samtalscoacher/ter.rpcuter.

Det handlar om den stress och sors
som vi lever med som iör;ildrar till sjtrka
barn. Hur lätt det är att gltrn'rrna sig sjätv
De ger lite råd om r'.rc1 man kan tänk.r
pä för att orka. Att r.ända tankarna inät
väcker mycket känslor. Det är nog job-
bigt för flera av oss men bra och r.älgö-
rande att få ägna lite tid åt clctta:r.

Efter den goda srir.rdagslr-rr.rchen är det
dags att få lyssna på Anna som berättar
hr-rr det varit för henne att r,äxa upp med

svår epilepsi. Hon är en otrolig g1ädje-
spridare med mycket energi och det är
fantastiskt att få höra henne beräLta om
sitt liv och hur hon har tagit sig igenom
de motgångar hon fått uppleva. Det kan
bli bra fast det har varit svårt många
gångerl

Stärkta av Annas berättelse avslutar vi
helgen. Jag tror att vi är rörande eniga
or.r.r alt det här var en bra helg för oss
alla. Fiir r,år de1 var det skönt för sonen
.rlt ia trriffa andra och se att han inte är
crl-.lnl r)m.rfl ha epilt'psi.

För oss vllxna var det bra att få dela
erlarenheter mcd andra föräldrar och få
lvssn.r pra och stäl1a r,årar frågor till proffs
inor.n epilcpsir.ården. Det har varit käns-
losamt, men lint alt fä rnöta alla denna
helg octr r-r tar med oss nya insikter och
tank.rr. Tack till cr andra föräldrar som
dcl.rcle cr..r berätte1ser, till er vi fick för-
manen att ivssna pa och till alla ledarna
sont tog hanc'1 trm barntn ocl-r ungdomar-
na så br:al \-i k.trt varrr-rt rekommendera
ancta familjc.r .rtt tiilla nted på en sådan
här fanriljehc.l g. Ktep fi i:htir.r gl

AntttkLt ot'lt Iotutt Mnrtinell

Hjälp - jag drunknar
Maria Lindgrery förälder och författare
till boken beskriver en långdragen
kamp för sitt barn med epilepsi, ADHD
och som sedan fick diagnosen autism.

Mobbing och psykisk ohälsa ledde
tiIl en evighetslång kamp för ett barns
värde i skolan. Detta oändliga arbete
med att få skolan att förstå och att
agera resulterade i utmathringssyn-
drom (UMS) augusti 2017.
Boken finns häftad för 259 kr pä

Adlibris, Bokus och cdon.com. ISBN:
9789188759467 eller inbund en för 279
kr, ISBN: 97 8-91-887 59 -52-8)
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Epilepsitärbundets styrelse

0rdinarie ledamot

§*ppleant

a: ..:,, .,.- t: ! . .,

Fortsättning från sid 20!

Välbehövligt då det har gråtits på flera
håll tidigare under dagen.

Barn och ungdomar har hela dagen
haft dans på programmet rnecl instruktö-
rer från skolans dar.rsutbildnirg.

Familjehelgen avslutas sönd.'rs efter-
middag. Vi är a1la fyllda mcd intrvck och

våra känslor har åkt berg- ocl-r clalbar-ia

genom intressanta, griparrcle oc1-r roliga
före1äsningar.

Helgen har gett kunskap och t-t-ttrtir.r-
tion att blicka framåt i en t111r...rrtr cliir

många helt klart inte bara k;itrnt'r sig r,rt-
lärnnade, utan också har dåliga crl.rl cn-

Itetcr av en vard som inte tlr t't- i r l-.
problem på ett aktivt, rt'gelbtrrrtiet L'c1r

tydligt sätt.

En stor eloge till Ann Andersson med
familj och alla duktiga ledare som arran-
gerar detta. Det märks att ni har stor ru-
tin som får detta att fungera så bra. Ni
förmedlar trygghet genom att vara så

många när ni tar hand om barnen och
ger dem en meningsfull helg.

Tack också till personalen på Asa Folk-
högskota för god mat och ett bra boende.

Till er som drabbats av epilepsi kan
vi varmt rekommendera att delta i
kommande familjehelger.
Hälsningar
Sandra, Emelie, Jenny och Christian
Lundquisf
KARLSTAD

. Märke med halskediaT}kr

. Halsband med karbinhake 80 kr

. Pins 40 kr

. Armband 80 kr

Tillkommer expeditionsavg/porto 25 kr

0rdförande

Förbundets kongress
Förbundets ordinarie kongress äger rum

i Göteborg den 1 8-20 oktober 201 9. Håll

kontakt med din förening för ytterligare
information.

Swisha en gåva
till forskningen!

123 642 94 01
Epilepsifonden

Rättelse:

Fotografierna till artikeln om sommarlägret
som publicerades i Svenska Epilepsia nr 3

togs av Celine Medina. Tack Celine!

FÖR§UilN§KANSLIET

!.,:rit:: i-:: : ._., - .-:-a.

::1: :. j.

wwr*f"ep;lep5i.5e

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

lnternational
ffireeB*psy Day

1 1 febru ari 2019
Hjälp till att sprida information om

epilepsi.Ta kontakt med din förening
eller förbundskansliet.

Epilepsia 4 - 2OlB
22



.?t*
Fl§

Stockholmsföreningen i tunnelbanan
MTR Tunnelbanan AB (som sköter spårtra-
fiken i Stockholms kollektivtrafik) genom-
förde en månad med fokus på säkerhet.
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm fanns
på plats och informerade om epilepsi på
tunnelbanestationen Östermalmstorg.

Förenirrgens informatö-
rer, Celirre \ledina (ovan)
och Inger Karlsson (foto
intill) samalbetacle med
MTR:s p.ersot-Lal som bjöd
a1la resenärer f.a kalfe och
en Lrratstuntl.
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Vi finns på
många hålll

Vår strävan är att
finnas till hands"

0m vi liEger långt ifrån, slå

en signaltill närmaste
epilepsiforening så kanske

vi kan hjälpa till med
information, råd och stödl

Epilepsiföreningar/
kontaktpersoner

Blekinge län 070-3141 108

Dalarna 0243-62738

Epilepsi i Bohuslän A3ffi-647 45
Gävleborg 026-612223

Göteborg 031-1 36062
Halland 076-7961 020
Hultsfred - Vimmerby 0495-131 t 2

Härnösand 070-5297847
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 046-1 38876

Malmö 040-181 610

Norra Skåne 045'l -89566

Norra Älvsborg 07 2-8897 1 43

Norrbotten A7 3-1 8037 67
Norrköpin g 07 02-0327 1 5

Oskarshamn 0499-40043

Ronneby 0457-20049

Stor-Stockholm 08-65081 50

Skaraborg 0512-60654

Skåne län 0451-89566

Sundsvall 07A-529 78 47
5öderma nland 07 A-221 481 4
Södra Hålsinglan d 073-0974533

Umeå 090-706614

Uppsala 070-3881 686
Värmland 0767-931951

Västerbotten 07 0-2221 B0O

Västernorrlands län A7A-529 7B 47
Västrä Blekinge 070-296 86 89
örebra 019-4671 1 1

Östergötland 07 A-5299524

Unik Försäkring
Alla medlemmar kan teckna

en olycksfallsförsäkring i

Unik Försäkring

www.u n i kforsakri ng.se



Adressändring:

Namn

Adress

Postadress

Returnera till SEF, Box 1386,

Telefon

17227 Sundbyberg

POSTTIDNING

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDN I NG

Vid definitiv eftersändning
återsändes forsändelsen
med ny adress

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

ov din Lokoto förening sÖ går överskottet rokt til.l.boko in i föreningen. He[o överskottet från
produkterno går nömtigen tiLL ktubbor, föreningor och orgonisotioner över helo [ondet.

Spel"o Bingolotto och Sverigelotten, spelo för Sverige!

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


