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K*ntaktuppgiiter iill epilepsiföreningarna

Ta bästa sommarbilden!Tävling på sidan Bl

Adressändring?
Mejla förbundskansliet - info6epilepsi.se

eller ring 08-6694106

Flto: istockphoto.con, Sarn Andersson, lörgen Atfiersson, Susanne LurLd.
Omsl.ag: istockphoto.conr

: rPtrrPStAOrEN ger grunalaggi;-
de information om epilepsi, dess
orsaker, yttringar och behand-
lingsmöjligheter 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 yrkes-
utövning kommer i kontakt med
epilepsi; t ex arbetskamrater eller
personal inom socialtjänst, skola
och sjukvård.

Medlemspris
200 kr inklusive frakt etc
250 kr icke medlemmar
irmeli.patrici us@epilepsi.se
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Epilepsia
Glöm inte att betala

medlemsavgiften
till din

epilepsiförening!



Anna Eksell

Qå kom då iintligen sommaren med full
r-lvärme. Bara för några veckor sedan lade
ett gäng ungdomar skidoma på hyllan efter
ett vinterläger i Idre Fjäll. Du kan läsa mer
om det längre fram i tidningen. Vi kommer
hädanefter kalla skidlägret Winterfit.

Miiii;ä::,1?,ää3;';;ää:ffi l,
serna inför den bästa veckan på året, Sum-
mercramp, som denna gång äger rum på
Asa Folkhögskola. Det är en ganska gammal
tradition nu att {örbundet samlar unga med
epilepsi för att ha en riktigt kul vecka, där
man får pröva sina vingar, tänja egna gränser,
få nya kompisar och där anfallen får b1i en
mindre parentes. Vi ser möjligheterna, att
tillåta sig själv att göra det man inte trodde
att man kunde eller fick. De senaste åren
har Föreningen Margarethahemmet lämnat
värdefu1It stöd som gjort att många fler kan
deita. I april anordnades också en uppskat-
tad familjehelg med många barn och viktiga
samtal - mer om det kan du läsa i tidningen.

Qommartiden är ju också som klippt och
u,lskuren för afl kliva ut i naturen, göra
utflykter, grillfester, fisketurer och ja" bara
faltasin kan sätta gräns för r.ad man kan
göra. Föreningama har här ett r.pperligt
tillfai11e att faktiskt skapa roliga mötesplatser
som bidrar till att motverka isolering och att
ha det trivsamt tillsarrmans under trygga
former. Föreningen är stommen i sådaa verk-
samhet. Men även förbundet har genom sitt
studieutskott något nytt att erbjuda i augusti;

nämligen en gränslös träff där man bjuds
både före1äsningar och gemenskap. Inbjudan
finns i detta nummer. Häng med på det, vetja!

f,ör att fortsätta på s()mmarl.emat, bjuder vi
I'också in tillen fototävling - ta bästa som-
marbilden! De flesta har ju med sina mobilte-
lefoner också möjlighet att bli bästa fotografer
så vi tyckte det vore spännande att se glimtar
från iäsarnas upplevelser under sommaren.

fag vet att fragan om epilepsihundar är

J något som engagerar och som [örbundssty-
ielsen också tycker är angelägen. Därför har
vi en hund (trots sommaren med lite rimfrost
i morrhåren) på omslaget och en fin berättelse
om vilken enorm hjäIp och skillnad en epilep-
sihund kan göra om man har epilepsi.

Om du har egen erfarenhet av hund som
stödjer kanske före, under och efter anfall, så

får du gärna skriva några rader till förbundet,
med foto förstås. Vi vill gärna ha ett brett un-
derlag med vittnesmål orn värdet av hunden
som stöd och trvgghet.

QlLrt)igcrr. cn kort uppnr.rnine or'h p.rnrin-
t-ltrrl','- h.'.lirr d,,kitrr.rd l.igg.r in Lrppgiiter
i epilep5irggi-rtret, sa hjälper dr-r ti1l att fa en
iänrhk ep.ilsPsrvartl. Det h.rr j.rg giort.

Ha en riktiet kr,rl trch mvsig .-si111113rle.dig-

1-r.': l

-\nna Eksell
Ordförande

En riktigt trivsam och
vilsam sommar önskas
alla våra medlemmar

och läsare!

Förbundsstyrelsen

sommarstängt
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Kent Bäckrud, föreningskonsulent
reflekterar över sitt uppdrag.

Rättelse

I förra numret av Epiiepsia publice-
rades en artikel på sidan 7 angåen-
de bättre övervakning av epilep-
sipatienter på Karolinska i Solna,
där ett fel följt med i ingressen. Så
här ska texten vara: "Minst 81 000
personer i Sverige har en epilepsi-
diagnos, varav 12 000 barn. För de
flesta fungerar medicinering, men
den tredjedel av patienterna som
inte blir anfallsfria försöker man
hjäipa med andra metoder. För
några av dem kan hjärnkirurgi, un-
der särskilda förutsättning ar, vara
ett behandlingsalternativ.

Redaktionen

Hallå där...
...Kent Bäckrud, som arbetat som
f öreningskonsulent i f örbundet
under ett år nu och har rest runt till
föreningarna.

Hur har året varit?
- Det har varit både intressan! sti-
mulerande samt också prövande.

Vad har uppgifterna gåft ut på?
- Det har inneburit altlag och för-
hoppningsvis f örbundsstyrelsen, f ått
en inblick i vad som händer inom
våra föreningar med allt vad det
innebär.
- Jag har mestadels arbetat med att
ge föreningarna råd och stöd i för-
eningsangelägnafrågor samt infor-
merat om vad som är på gång inom
förbundet.

Ibland har jag även tagit en mer
aktiv ro11 då jag hjälpt till med exem-
pelvis föreningens bokföring, med-
lemsregistret, iordningsställande av
olika handlingar och mycket annat.
- |ag har även haft många och
långa samtal med förtroendevalda
i föreningarna, Skattemyndigheten,
företrädare för olika banker m fl.

Vad har varit roligast?
- Den i särklass trevligaste och mest
stimulerande arbetsuppgiften är den
uppsökande verksamheten.

Sf#d *pi{e,ysifanden för fos,skniwgt

Hur känns det att resa så mycket?
- Jag tycker det känns bral Det har
oftast inneburit tågresor bortät 77-7g
timmar och ibland ännu längre. Jag
har under mitt resande upptäckt en
liten, men dock betydande oas, näm-
ligen SJ Lounge som finns i Malmö,
Göteborg och Stockholm.

Där man kan sitta och arbeta ta en
kopp kaffe i en lugn och avslapp-
nande miljö. Förseningar, jovisst har
man råkat för det, men man kom-
mer alltid fram och det är inget som
bekymrar mig även om det innebär
att man får ett annat transportmedel
än vad som var tänkt.

Vad är viktigast aft tänka på i epi-
lepsiförenin garna?
Det är många saker som är viktiga
i en förening, men jag vill gärna
lyfta fram tre saker som kan un-
derlätta föreningsarbetet. Bland de
viktigaste är nog rekrytering av nya
förtroendevalda. Det är också viktigt
med utbildning av förtroendevalda.
Många kommuner arrangerar
utbildningar för förtroendevalda i
föreningar. ABF och andra studieför-
bund arrangerar studiecirklar som
kan anpassas efter föreningen och de
förtroendevaldas behov och förut-
sättningar. En annan viktig sak är att
fördela uppgifterna.

Alla behöver hjälpas åtl

Epilepsia 2 - 2Ol9

81 000 svenskar
har en

epilepsidiagnos
69 000 är vuxna och ungefär
1 2 000 är barn och ungdomar i

åldern O-17 är.
Omkring 5 500 personer insjuk-

nar 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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Voff!
En assistanshund fungerar
som stöd för en person med
funktionsnedsättni ng. Hun-
den är särskilt utbildad att
utföra uppgifter utifrån be-
hov som hundföraren har. En

epilepsihund kan till exempel
varna vid anfall också tränas
till att hämta hjälp.

En del märker ibland att
hunden också signalerar
innan ett anfall inträffar...
Läs mer på nästa uppslag!

Foto: Zoran Alagic

Skrw LltÅ,winae,yL d,& ookfr"!
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 dina erfarenheter kan vara
ett stöd för andra!

Kanske har du bra tips och id6er 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 dpi) och bifogas mejl som bilaga. Skriv också vem
som tagit dem och vilken/vilka de föreställer. Personerna måste ha medgivit medverkan och publice-
ring.Texten får helst 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 ett litet honorar om 300 kr som uppmuntran.

Vänta inte - fatta pennan nu, eller öppna din dator och låt orden flöda.
Redaktionen

Swisha en gåva!
Förbundets olika swish-
nummer är populära!
Tack alla ni som swishat
gåvor av olika storlek!
Lätt och smidigt om
du vill stödja någon
särskild verksamhet.
Många bäckar små...

?§
swtsh

Forskningen
123 6429401

Epilepsifonden

Vuxen- och övrig
verksamhet

123087 8629

Win^,ie och Etta
ett oslagbart teaw\ 

§tj
t

--tltDs-; 
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amma lulianna Hallgren är
tacksam för hjälpen från as-
sistanshunden Wfurnie som
följer hennes S-åriga dotter

Etta överallt och är beredd att larma när
hon får ett anfall.

- Etta har haft epilepsi sen hon var sex
månader, då hon fick sitt första kramp-
anfall hemma. Hon slutade andas och
läget blev mycket otäckt och akut. Det
är en maktlös kiinsl4 att man inte riktigt
kan hjälpa henne. Man blir väldigt frus-
trerad och ledsen. Epilepsin har varit vår
största oro, som föräldrar.

Feunåriga Etta hat"
e^ utbild.ad assi-
stanshund sovvr
l,r1älper henne när
hon är på väg att
få ett anfall.

Läs ovvt' vilken
ngtta e^ assistans-
hund kan göra hos
en favvtilj sovw inte
längre behöver leva
vqed. ständig oro.

Epilepsihunden Wi nnie
Liten kunskap om epilepsi

Både Ettas mamma och pappa har epi-
lepsi i sina respektive släkter, men hade
ändå inte mycket kunskap kring ämnet.

- Vi upplever att äldre generationer
tycker att epilepsi är väldigt tabubelagt
och något man inte gäma pratar om.

De är dock mycket nöjda med hjälpen
de fick från sjukvården.

- Ja, vi har fått fantastisk hjälp och
stöttning från vården. Både inom akut-
vården och sedan med ett specialteam
med neurologer på en neurologmottag-
ning i Stockholm. Vi har även fått hjälp
från kuratorer för att lära oss leva med
den oro som det innebär att vara förälder
till ett bam med epilepsi, säger Julianna.

Hunden Winnie är Ettas livlina
Winnie är nära Etta hela tiden och har
koll på henne. När Etta iar ett ania11 drar
Winnie i ett larm. Det larr.nct rirreer båda
föräldrarnas mobiltelefoner och skickar
en karta med gps-ir-rnkiion ti11 der.n.

- Om clet iir nägontirrg i Ettas beteende
eller lukt, det vet r-i inte. \Ien han har nu
börjat larrna ocksa lnnan ett ania11, Det
lär hunden sig sjä1r'.

- Framförallt är det här r.rågot som
komn-rer kunna hjälpa Etta i framtiden.
Att l.ron kan få bli lika självständig som
sina kompisar. Och det var också anled-
ningen att vi ville köpa hunden så fort
som möjligt, sä att han dä skulle vara
helt trygg med henne när hon väl börjar
ge sig ut på äventyr lite mer än vad hon
gör nu.

När Winnie blev en del av familjen
märkte Julianna och hennes man att Etta
växte.

- Hon blev mycket tuffare och släppte
mycket av sin oro. Hon började leka
själv ute, vilket hon aldrig hade gjort ti-
digare. Winnie har verkligen lyft hennes
personlighet.

Ett viktigt arbetsredskap
]ulianna Hallgren viII gärna understryka
att assistanshundar är mycket väIutbil-
dade och att de är ett arbetsredskap. De
är inte subventionerade av landstinget,
trots att de minskar samhällets totala
kostnader för människor med antingen
psykisk ohälsa, sjukdomar eller blind/
dövhet. Hon berättar hur man kom på
att familjen kunde få hjälp av en epilep-
sihund.

- Vi undersökte möjligheten att köpa

en färdigtränad hund för familjebruk då
vi gäma ville ha hund i familjen, men
inte hade möjligt att köpa valp och träna
den själv.

]ulianna hittade information om assis-
tanshundar och insåg att det skulle vara
lösningen på mycket av de problem som
tog så mycket av familjens energi.

Man kontaktade Hundhjälpen i
Uppland som skräddarsydde en hund
utifrån deras behov och följde dem hela
vägen i processen. Det tog ungefär 1,5 år
innan familjen fick hem Winnie.

Berätta om assistanshundar
Familjen Hallgren tycker det är viktigt
att sprida information i samhället om
assistans samt ledarhundar och det stora



jobbet de gör.
- Det här är arbetshundar som är upp-

födda just för den uppgiften. De är mju-
ka och lyhörda samt tränas först hos fo-
dervärdar och sedan hos hundtränarna.
Det ligger många arbetstimmar bakom
den färdiga assistanshunden.

Hundtränarna hjälpte familjen Hall-
gren att samträna Winnie hemma. De
besökte dem även när han hade bott hos
dem i 5 månader för att ytterligare un-
derhålla Winnies utbildning och träning.

- Hunden lär sig grundlydnad och att
kurma arbeta i varierande miljöer. Att
alltid följa sin förare och kunna koncen-
trera sig trots stöming. Detta finns det
liten kunnighet i samhället om och trots
att Winnie bär sitt arbetstäcke försöker
folk klappa och prata med honom.

- Hunden tränas til att larma vid ett
anfall och Winnie har nu när han lärt
känna Etta även börjat larma irrnan an-
fall vilket är fantastiskt.

- Winnie tillhör verkligen familjen. Han
kommer vara i familjen så iänge han är
frisk, vilket vi hoppas blir i alla fall 10
år till. Att Ettas och Winnies samarbete
stärks och att Winnie kommer vara ett
stöd för henne så länge han orkar. Vi
äger Winnie och han kommer inte flytta
från oss, berättar Julianna.

Ger möjlighet vistas ute i samhället
Studier i andra europeiska länder har
visat att assistanshundar ger människor
med sjukdomar och handikapp större
möjlighet att vistas ute i samhället. Att
åka kommunalt, att besöka offentliga
platser, att komma ut i arbetslivet och
så vidare. Dels ger det föraren en större
trygghet att våga dessa saker, detta
leder t ex till mindre depressioner och
isolering.

- För diabetiker och epileptiker har
assistanshundar visat sig leda till färre
besök inom akutsjukvården. Diabetiker
blir jämnare i blodsockret och personer
med epilepsi kan bli varnade innan
ett anfall och sätta sig i säkerhet, säger

Julianna.
Assistanshundar eller ledarhundar är

inte subventionerade. De kostar omkring
200 000 kronor och detta är givetvis inte
en summa alla kan betala hur gärna man
än vill.

Enorm avlastning
- För oss som familj har Winnie inne-
burit en enorm avlastning. Vår oro har
lättat vi kan koppla av mer inför Ettas
sjukdom och detta leder givetvis till
att vi inte i lika stor utsträckning blir
utbrända eller deprimerade. Något som
är mycket vanligt för föräldrar med bam
med sjukdom eller funktionshinder.

För Etta har det inneburit en större
frihet och trygghet. Hon vågar mer, är

mycket mindre orolig. Leker själv mer och gå i a[fårer, rid4 åka skidor och
och älskar sin hund otroligt mycket. Hon sådant nu när Winnie är med
vågar prata med andra om sin sjukdom Text och foto: Zoran Alagic

5*irl* r1*:n* ni:qr* r"***r *{/t **{*ila {}fi *it\ *p1,1*t:tila:**l
.j.,:,"...,...'i:, :.:.: . . :.'t;! ..

Fakta om Assistanshundar
Assistanshundar är brukshundar, alltså arbetande hundar som används for nyttoändamå1.

Den klassiska assistanshunden ärledarhunden, men idag tränas hundar för att hjälpa
många olika slags funktionshindrade och människor med kroniska sjukdomar som diabetes
och epilepsi.

Traditionella brukshundsraser är tysk schäferhund och rottweiler som utvecklats ur vall-
och gårdshundar med utpräglad inlärningsförmåga och stor arbetsvilja. Under senare
decennier har man dock insett fördelarna med att använda hundar med mjukare tempera-
ment. Därför har framförallt labrador retrievern, som egentligen är en apporterande jakt-
hund, blivit en vanlig brukshund.

Tidigare utbildades tjänstehundar och ledarhundar på Statens hundskola i Sollefteå, men
numera utbildas hundar antingen av privata företag eller ofta av hundföraren själv inom
någon ideell organisation som Svenska Brukshundklubben (SBK) eller Svenska Service- och
Signalhundsförbundet.

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation i, specialklubb i Svenska
Kennelklubben (5KK) och frivillig försvarsorganisation. Man har utbildat hundar och förare
sedan 1 91 B. SBK har ett assistanshundsråd där Epilepsiförbundet representeras.

SoS - Svenska Service- och Signalhundsförbundet är en opolitisk, icke vinstdrivande or-
ganisation som bedriver bred assistanshundverksamhet. Man testar, utbildar och certifierar
assistanshundsekipage och instruktörer enligt internationell standard.
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!- örbundets ordinarie kongress äger
h lurn i Göteborq den 18-20 oktoberI zors.
Kongressen är förbundets högsta beslu-

tande organ och epilepsiföreningarna utser
röstberättigade ombud.

Kon gressen godkänner föregående
kongressperiods verkamhet och ekonomi
samt beslutar om inriktningen på de kom-
mande tre åren. Därutöver utses förtroen-
devalda, t ex förbundsstyrelse och revisorer
mfl.

Förbundsstyrelsen har tagit ställning
till ett antal förslag från föreningarna och
dessa kommer att redovisas under kongres-
sen.

Håll kontakt med din förening för mer
information.

\l*Å mÄ*^ ,,;Å qnf*ll7rf {*{s Htrli {yf frrJL{ [l
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Ta fram fotografen i dig! De flesta har numera högpresterande mobilte.
lefoner och alla kan därför vara sin egen fotograf. Det vill vi utnyttja och
stimulera kreativitet och också skapa goda minnen från den sommar son
så småningom rullar över till höstmörker.

Vi utlyser därför en tävling med fina priser!

Ta bästa sommarbilden och mejla den tillförbundskansliet
(susanne.lund@epilepsi.se). Obs! Den måste vara minst 300 dpi så att der
går att trycka (minst 1 Mb). Du måste också ge bilden ett namn, samt me
ge eventuell publicering i Epilepsia och på förbundets hemsida. Därutövr
behöver namn, adress, epost och telefonnummer finnas med. Gärna ock:
några rader om när och varför du tog bilden. Sista dag: 15 augusti.

1:a pris
2-3:e pris

- presentkort på Åhl6ns om 500 kr.

- presentkort på Åhl6ns om 250 kr.
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Norsk epilepsiforbund och Oslo uni-
versitetssykehus har gjort en kort film
med råd om vad man ska göra vid ett
epileptiskt anfall.

lnteriören är flygkabinen och en
lugn och vän flygvärdinna instruerar
passagerarna metod iskt och förtroen-
deingivande. Roligt och minnesvärt,
samtidigt som budskapet etsas in i

åskådaren.
Vill du se den finns den på förbunde

hemsida: www.epilepsi.se.
Vi har valt den engelska versionen el

tersom den norska versionen hänvisar
till ett nationellt nödnummer i Norge.
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Välkommen till GRANSLOS TRAFF
över 30 år har epilepsiföreningar-
na i Blekinge och Skåne varje år
genomfört en helgträff i augusti

med namnel Grärtstrii.ffeil och med
en uppskattad mix ar- teoretiska och
praktiska övningar tillsammans med
intressanta föreläsningar, trevliga
underhållningsinslag samt möjlig-
het till både egna och samordnade
aktiviteter!

Förbundets studieutskott har un-
der flera år och inte minst under
den senaste kongressen fått en efter-

frägan och önskan om att arrzrngera
dels ett läger för vuxna med epilep-
sidiagnos och dels ett dito för anhö-
riga.

Därför genomförs på försök ett så-
dant helgläger i år med den väl inar-
betade metodiken från gränsträffery
som har utvecklats i samarbete med
Valjevikens folkhögskola i Sölves-
borg och som vi valt att kalla Griins-
1ös träff.

Kursens tema "att leva med en
epilepsidiagnos i familjen" syftar till

att belysa den problematik som kan
finnas kring att leva med epilepsi i
familjen. Hur hanterar m€u:r varda-
gen och skapar en bra livskvalitet
både för den med en epilepsidiagnos
och för den som är anhörig? Vad
finns det för stöd att få och var finns
detta stöd?

Låter det intressant - hör i så fall av
Dig med en förfrågan eller intresse-
anmälan till kursens moderator:
Bemdt Ohlin på tel 070 296 86 89 el-
Ier via mail berndt.ohlin@gmail.com

NÅGRA PUNKTER ATT IAKTTA

- Anleckna tidpunkt och typ av anlall. En or-
dentligt förd anfallskalender är en lörutsätt-
ning ,ör att hitta en etfektiv behandling.

- Efter ett anfall - fundsra på om något sår
skilt funnits som utlösl anlallet. Kanske kan
Du undvika det i fortsättningan.

- Tag medicinen regelbundet enligt {öreskrifl.
Medicinglömska ellsr medicinslarv är en
vanlig orsak lill dålig anrallskontroll.

- Om Du misstänker att Du har biverkningar
av medicinen - kontakta genast Din låkare.

Vill du veta mer om epilepsi? Kontakta gärna

Svenska Epilepsiförbundet, Box L386, 172 27

Sundbyberg, telefon 08 - 669 41 06, epost:

info@epilepsi.se eller besök www,epilepsi.se!

Jag har ibland epileptiska anlall, som innebår
att jag blir medvetslös och lår muskelryckning-
ar. Anfallet brukar upphöra ef'ter några minuter.

tit mig llgga i lredl Håll inte tast mig och
stoppa inle in något töremäl i min mun!

Kalla inte på ambulans genast ulan bara
om anlallei håller på långe eller om iag har
slagit mig.

PATIENTKORT

Namn:

Personnummer:

Plats lör foto Närmaste anhörig

Ordinarie låkare:

Sjukhus:

Adress/lelefon:

Ring gärna ti11 ..........................

tel (bostad) (aÖete)........ ...........
och tala om att jag har haft ett anlall. Förvara alltid detta kort i plånboken.

Epilepsia 2 - 2Ot9
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en 25 maj träffades 40 personer i blan-
dade åldrar på Isaberg i Hestra, för att
umgås och hälsa sommaren välkom-
men. Dagen ti11ära hade vi beställt sol

och uppehåll. Vi startade dagen med fralla och
kaffe innan vi drog igång med aktiviteterna.

Det var ett glatt g2ing som spenderade
dagen med äventyrsgolf, 5-kamp på strander;
tipspromenad och några som testade den stora
lekplatsen.

Framåt lunch tände vi grillarna nere på stranden.
Jlet grillti&s korv och hamburgare. Alla var hung-

Emma och Erikl

aI.'!'

rt
{
?
§{
n
u
§

rt

E
ö
E
16o
o
x
o
E

(!
c
5
ao
oo
@
c
o
6
o
rc
o
E
1,
@
E

c
(§

E
gJ
oz:
uJ

Ylo:J:

tå2

o
=E
UJ

=I.:
lrl

=

x
§

I

riga,och dtii var gott att fylla på med lite energi
igen, Sediiii fanns det tid för att umgås, prata med
bådenya'6ih Barqla bekanta eller bara sitta och
niuta av den vackra omgivningen.

, , D...19g1åvduta.dei:med kaffe och bulle inrtan vi

Klipp ur och lägg i plånboken!

Epilepsia 2 - 2Ol9
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Sahlgrenska bild ar centrum för
högspecia I iserad epi lepsivå rd

Epilepsi kan ge svåra anfall
och för hälften av patienterna
går det ännu inte att hitta or-
saken bakom sjukdomen.

Sahlgrenska Un iversitets-
sjukhuset är nationellt ledan-
de på ovanliga och komplexa
epilepsier och bildar nu ett
centrum för högspecial iserad
vård.

ahlgrenska Universitetssjuk-
huset är landets största vård-
givare för avancerad epilepsi-

sjukvård och representerar Sverige i
EpiCARE, det europeiska referens-
nätverket (ERN) för ovanliga epilep-
sier och komplexa behandlingar.

Nu har sjukhuset beslutat att starta
ett centrum för högspecialiserad
epilepsivård.

- Utvecklingen inom neuroområ-
det har exploderat det senaste de-
cenniet och digitaliseringen ger
ännu fler möjligheter. Snart kan våra
patienter träffa sin läkare via mobil
eller surfplatta och patienter med
särskilda behov kan få sin vårdplan
digitalt via1177. Vi utvecklar även
möjligheten för Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset att göra digitala
ronder hos andra sjukhus för att dela
med oss av vår expertis, säger |ohan
Zelano, docent och verksamhets-
överläkare på Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset.

tt
§l
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- Epilepsi är en heterogen sjukdom
med många bakomliggande orsaker
och för ungefär hälften av alla drab-
bade är orsaken åinnu okänd. För
patienter med svårbehandlad epi-
lepsi är det oerhört viktigt med en
grundlig utredning för att hitta rätt
behandling. Därför samlar vi nu
våra kompetenser runt patienten i
ett centrum där vi skräddarsyr ut-

redning och val
av behandling,
till exempel
kirurgi, kostbe-

dling eller
rligare läke-

sutprov-
ing för bästa

iliga effek!
bäger Kristina

Malmgren, pro-
fessor och överläkare på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.

pilepsi innebär att hjärnans
nervceller är överaktiva och
kan orsaka olika typer av an-

fall. Bakomliggande orsaker kan
vara bland annat medfödda skador
och sjukdomar, skallskador, hjärntu-
mörer eller stroke.

Epilepsi är den vanligaste kroniska
neurologiska sjukdomen; 81 000
svenskar har en epilepsidiagnos,
varav ungefär 12 000 är barn och
ungdomar i åldern 0-17 är.

Inom Sahlgrenska Universitets-
sjukhusets neurosjukvård pågår
flera stora utvecklingsprojekt.

Blir ett multidisciplinärt centrum med ansvar för sammanhållen vård till 
I

patienter med ovanliga och komplexa epilepsier. 
I

Ska tillhöra Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamheter för neuro- |
logi inriktade på vuxna respektive barn och ungdomar. 

I

Planerad start under tredje kvartalet2)1g. I

F oto: S ahlgrenska Uniaersitetssj ukhuset
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et första anfallet kom när
johan var åtta år. Men hans
läkare ville inte ge diagno-
sen epilepsi, mätresultaten

var inte tydliga nog. Anfallen ansågs inte
heller vara typiska epilepsianfall.

- Det var väldigt oroliga tio år, berättar
]ohan Heltne över en kopp kaffe vid
Hötorget i Stockholm.

- ]ag hade anfall flera gånger varje dag,
och i perioder kom anfallen i vågor hela
nätter. ]ag fick dessutom några stora an-
falf det som tidigare kallades grand maf
då jag blev medvetslös. Jag åkte in och
ut från sjukhuset, men fick alltså ingen
diagnos.

§seia§a mi!jtier påverkade". 
"

En sak som komplicerade ]ohans situa-
tion var att han och familjen var med i
den kontroversiella församlingen Livets
ord. I efterhand har han läst joumalerna

där sjukvårdspersonal frågar sig om an-
fallen beror på den psvkiska pressen där.

- Det här var i slutet av S0-talet och
man måste komma ihåg att clet var en
annan tid. Psykiatrin dominerades fort-
farande av den psykodynamiska skolan
som sökte svar i barndomen ocl.r upp-
växtmiljön. Det var också en tid c1å

religion var något suspekt i mängas
ögon, pä ett helt annat sätt än idag. N4ed

det sagt förstår jag att det fanns oro för
att mil1'ön i församlingen påverkade mig
negativt. Det var en extrem soclal miljö
med ett hårt tryck på individer, inte
minst pä barn som ju litar blint på sin
omgivning.

Senare i livet har Johan upplevt att psr,-
kologiska faktorer påverkar epilepsin.
Ar han stressad, nedstämd el1er sover
dåIigt märks det o{ta i form av fler och

kraftigare anfall. Därför, tror hary var
det nog ingen tillfällighet att epilepsin
bröt ut under en period då församling
var på löpsedlarna, samtidigt som han
gick i en vanlig kommunal skola.

- Folk blev skrämda av det pressen
skrev om församlingen. En av konse-
kvenserna blev att jag inte fick komma
till mina kompisar och hälsa på längre
Det kanske låter som en överreaktion I

men människor var livrädda för Livets
ord då, och därför rädda för mig.

Parallellt farms trycket från försam-
Iingen. Barnen där rekommenderades
att säga upp kontakten med ickekristn
kompisar, och det sågs som något negr
tivt att vara med idrottslag. Johan som
älskade sport bröt på så sätt med nor-
mema inom församlingen.

- Det här gjorde mig väldigt splitrrad
lag var bara åtta år och försökte vara ti
lags åt båda hålleru men lyckades inte.
Och då bröt epilepsin ut.
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' lgckats ge det stöd
hövts. Nu ska han
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Barnläkaren ville alltså inte ge diagno-
sen epilepsi. Istället valde han att frisk-
förklara Johan och skicka honom tilI en
psykolog, detta trots att anfallen fortsatte
i oförminskad takt.

- Kanske fanns det en poäng, men det
blev personligt pä ett obehagligt sätt.
Psykologen frågade mycket om Livets
ord och jag fick skuldkänslor. Var det
liksom mitt fel? Min familjs fel? Den
frågan har faktiskt inte s1äppt he1t. ]ag
kan fortfarande tänka så iblald.

Nu många år efteråt upplever Johan att
det fattades en viktig sak: ett samtal med
någon med epilepsikännedom som inte
syftade till att bli frisk.

- Jag hade behövt prata om det vardag-
liga livet med epilepsianfall. Om hur det
kändes. Om hur det var att få anfall på
skolgården. Om hur det var att ha långa
perioder dåjag aldrig fick sova ut. Såna
saker. Jag behövde nog också stöd i att
förhålla mig tiI1 sjukvärdens intensiva
men ganska klumpiga arbete för mitt
tillfrisknande. Och för den delen Livets
ords flåsiga tro på att ett tillfrisknande
var möjligt genom bön. Jag var ganska
ensam i aI1t, trots fina iöräldrar och vä1-
villig läkare.

b*,2*.a. :: ., :..'--. -!,-.:, *4,. d

I vuxen ålder har Johan Heltne anfall
nästan enbart på nätterna. Det här gör
att epilepsin har blivit helt osynlig för
omgivningen. Ingen ser honom som
sjuk, detta trots att han har fem till tio
anfall i veckan, något som gör honom
trött och nedstämd i perioder. Pä senare
år har han börjat fråga sig hur epilepsin
har präg1at 1ivet.

Han har trots allt haft tiotusentals an-
fall i livet och har taglt tunga mediciner

Johan Helnre är en svensk författare, skribent
och musiker som är uppl.uxen i Uppsala och
numera bosatt i Stockholm.

Aktuell:
Ska leda en podd för Svenska Epilepsiförbun-
det om ati leva med epilepsi.
Musikalbum:
Har släppt flera musikalbum, senast Ett ärr i
hjäman (2017) som beskrevs av Jan Cradvall i
Dagens Industri som "en suggestiv, hedonis-
tisk glimrande produktion som inte låter som
något annat i svensk musik just nu."

sedan han var barn. Han är på ett sätt
lyckligt lottad, säger han, för han har
haft samma läkare sedan han bytte ti1l
vuxenvården. Men nya frågor om sjuk-
vårdens ansvar han dykt upp under de
senaste ären.

- Jag har fått all möjlig - och omöjlig
- hjälp genom åren. Det sista stora
försöket att få till anfallsfrihet var en
operation i skallen 2012. Den misslycka-
des. fag förstod det inte då direkt men
det var en ganska jobbig erfarenhet. Det
är lite märkligt att jag inte fick stödsam-
tal efteråt.

Det var en omfattande operation för
att se om det gick att ta bort epilepsin
med kirurgi. Bland de som genomgick
denna kirurgi blev hälften anfallsfria och
många fler fick minskade besvär. Ingen
hade blivit sämre, berättade läkaren.

Men operationen misslyckades alltså.
Punkten varifrån epilepsin började gick
inte att lokalisera exakt. Det var ocksä
sagt att det skulle ta två, tre månader
att äterhämta sig från operationery men
fortfarande ett år efteråt kände Johan sig
svag i kroppen. Idag, sju år e{ter opera-
tionery tycker han fortfarande att det är
obehagligt att ligga med operationssidan
av huvudet mot kudden. Operationen
satte alltså spår.

- Det är inte hela världen. Men jag
hade nog mått bra av att få prata både
om hur läkningsprocessen drog ut på
tiden och om själva misslyckandet. I
någon mening var det ju drömmen om
anfallsfrihet inom räckhål1, för att liksom
gå upp i rök.

- Livet är komplext säger Johan
Heltne. Det är så många saker som till-
sammans präglar ens liv. Man vet aldrig

Böcker:
De aktuella kritikerrosade "Emil" kom ut
2019) och debuten "Del. finls ingenting att
vara rädd tör" (20L4). I debutboken skildras
tonåringen Jonatans liv med epitepsi.
Favorithobby: läsn ing.
Dålig egenskap: länirriterad - "kan bli irrite-
rad på ett miölkpaket".
Okänd talang: kan råma autentiskt som en
ko.
Viktigaste med epilepsin: den har getl en
stark medkänsla för andra.

F"3{:') I rr,*f}f
Hösten 2019 kommer äntligen en podcast om
epilepsi. I podden samtalar programledaren
Johan Heltne med personer som lever med epi-
lepsi. Serien består inledningsvis av fem avsnitt
med olika teman som tar upp hur det är att få sin
diagnos och hur epilepsi påverkar framtidspla-
ner, föräldraskap och relationer. Medverkar gör
även läkare.

exakt vad som är orsaken till vad.
- Längs vägen har jag framför allt känt

mig privilegierad. Sjukvården har gett
mig så mycket tid, så många försök.
Men i backspegeln är det tydligt att jag
hade behövt stöd även med att leva det
vardagliga livet med epilepsi. Inte bara
stöd i kampen för att bli anfallsfri.

Johan berättar att han funderar på att
söka psykiatriskt stöd, antingen via sin
epilepsiläkare eller via vårdcentralen.

- Vi får se hur det gär, säger han.
- Men jag anar att mänga med epi-

lepsi upplever något liknande, sjuk-
domen är så svår att leva med. Det har
fattats ett kompletterande stöd. Någon,
kanske en psykolog eller kurator, som
kan hjä1pa en att navigera i livet med
anfall, rädslor och begränsningar. Någon
som kan se på saker ur ett annat per-
spektiv. Som kan hjälpa en att se klarare
den dimma epilepsin kan l,ara.

Johan Heltne ska nu leda en podd om
att leva med epilepsi. I den ska han sam-
tala med andra som har epilepsi, men
även med anhöriga och läkare.

- I grunden handlar det om att dela be-
rättelser. Hur är det att vara ung med
epilepsi? Att vara anhörig? Att ha
planera familj? Att bli kär och sova med
en person som kanske blir rädd för ens
epilepsi? Vi kommer även ha med en
expert som svarar på frågor kring avsnit-
tets tema.

Han tar tag om kaffekoppery tar upp
den till munnen och tar en liten klunk.

- Att dela sin berättelse om mörker och
ljus är något stort och viktigt. Och utan
att få höra andras berättelser blir man
lätt ensam i sin kamp. Därför tror jag
podden och samtalen där kan bli någon-
ting vä1digt värdefullt.

Aa Zoran Alagic
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u är en av årets bästa veckor
över igen och vi har haft
några dagar att Ianda i var-

dagen. Så nu är vi redo att berätta
om allt kul och härligt vi varit med
om.

Precis som vanligt anlände ett stort
gäng glada deltagare under tisdagen
och mottogs av oss ledare som varit
där någon dag för att förbereda.

I år mottogs vi alla av solen som
sedan höll sig undan större delen av
veckan, men humöret var inte sämre
för det! Glädje och kära återseenden
var ledorden under tisdagen då vi
hängde i stugorna och bara lärde
känna varandra på nytt och bekan-
tade oss med våra nya vänner.

Epilepsia 2 - 2019

Sen kom onsdagen i ett nafs och då
var det dags för alla att hyra skidor. I
år har nämligen alla åkt skidor, vissa
på längden och andra i backarna. Så

fort skidorna var på fötterna på de
som skulle åka slalom så gav de sig
av ut i backarna.

Efter lunch var tan-
ken att vi skulle åka
längdskidor med ett
gäng, men vädret såg
till att vi fick vänta.

Snöstorm kan näm-
ligen stoppa även de
envisaste av männis-
kor. Vi kom fram till
att lyxfika var ett bättre
alternativ och sparade

skidäkningen till en annan dag.
Första hela dagen på fjället avslu

tades med pizza- och spelkväll i
stLlgorna. Väldigt mysigt och rolig
Vi r.i11ju helst inte uppmärksamm
epilepsin så mycket under våra 1ä-
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gerveckor. Detta eftersom ett av
våra viktigaste mål med lägren är
att deltagarna ska få en vecka av att
känna sig som vem som helst. Så här
kommer bara en liten kort reflektion
kring detta.

I år har huvuddelen av anfallen
kommit på nätterna, vilket för
många av deltagarna har varit posi-
tivt då de har kunnat vara med hela
dagarna.

ffiYorsdagen börj ade med tidig
ffi frukost och sedan rakt ut i

å backarna för den enda hela
dagen med skidåkning. En del av
deltagarna var i äventyrshallen där
alla vann något att ta med sig hem.

Under eftermiddagen fortsatte ett
gäng med att åka längdskidor, vilket
gick fantastiskt bral Sen behör,de vi
vila för under kvällen var det dags,
hemmafest! Veckans höjdpunkt för
många. Hög musik, dans, godis och
lekar tillsammans med alla ens bästa
vänner; vem blir inte glad och lyck-
lig av det?

§*§rcdagen kom och det var dags

W4 för sista dagen i backama. Idag
§-, var vädret perfekt, varmare
men inte gassande sol.

Vi åkte i backama iram till lunch
och sen var det dags för veckans täv-
lingsmoment, b orvlingturnering!

Väldigt roligt ocl-r uppskattat av
aIla. Sen drog.,,i hem för att förbe-
reda inför avslutningsmiddag på
restaurang som vi alla sett fram
emot.

Under den goda middagen um-
gicks vi och bara hade det fint till-
sammans. KväIlen avslutades med
bildspel från veckan som gått och
nattklubbsbesök för de som fortfa-
rande orkade stå upp. Vilket var för-
vånansvärt många! Sen föll vi trötta i
sängarna och sov gott hela natten.

ffi ". kom lördagen, den sorgli-

@gaste dagen på lägret. Vädret
L*lspeglade tyvärr inte sinnes-
stämningen eftersom solen sken
över fjället. I stugorna hägrade
tunga känslor, att lämna sina vänner
är aldrig roligt. Men allt har ett slut
och här var slutet på Idrelägret2019.

Tack till alla ni fantastiska som har
förgyllt vår vecka!

Sara Andersson
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Jönköpingsföreningen på fältet
Tl". 8 juni firade Tranås Kommun sitt 100-årsjubileum. På ett stort grön-
L-r7område utanför stadshuset fick ortens föreningar presentera sin verk-
samhet. Naturligtvis passade då Epilepsiföreningen i Jönköpings län på att
visa upp sig. Vi hade ett uppdukat bord med diverse informationsmaterial.
Vi såIde också lila band samt hade ett lotteri med flera fina vinster. Godis-
skålen lockade också fram flera personer till vårt bord. Vi fick under dagen
många intressanta diskussioner med gamla och nya medlemmar och övriga
intresserade.

Vi som representerade föreningen var från vänster Ingvor Aiha, Daniel
Söderström, Helen Söderström och Pertti Ohvo.

Du är inte ensam
- gå med i epilepsiföreningen!
Att träffa människor som befinner sig i en liknande situation som man
själv betyder mycket. I epilepsiföreningen upplever de flesta en gemen-
skap som de inte trodde fanns.

Här behöver ingen känna sig ensam, eller skämmas över sin situation.
Det behövs inte många ord för att någon ska förstå vad man menar. Vi
träffas, umgås och har roligt tillsammans. Vi engagerar oss i varandra
och det finns alltid någon till hands om du behöver få stöd, råd eller
tips.

Många epilepsiföreningar bjuder in intressanta föreläsare och arrang-
erar aktiviteter som t ex teaterbesök, samkväm, samtalsträffar, utflykter
och annat trevligt.

Dessutom arbetar man tillsammans med att sprida information om epi-
lepsi och dess konsekvenser ivardagslivet.

Bli medlem!Tänk på att dina erfarenheter också kan vara till nytta och
glädje för andra.
www.epilepsi.se - 08-669 4106
info@epilepsi.se
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ffiwre fowffiry wKqffiwffiffi dm& wffiwreffiffi%Wm
Vårens fami§jehelg i apnil präglades av professionella fö
epilepsl ifamiljen samt väldigt mycket av samtaloch gr

barn oeh syskon roliqa aktiviteter. l-{är berättar en föräk

1\. J är vår dotter Iris var dryga

I \ I året deltog min sambo
I \ Magnus och jag i ett semina-
rium om sällsynta diagnoser. Det
var en stark upplevelse att för första
gången möta andra föräldrar som
hade små barn med olika typer av
utmaningar. Det spelade ingen roll
att ingen diagnos var den andra di-
rekt lik - ett samförstånd infann sig.

Vi som känt oss så ensamma om
våra erfarenheter. Som en "habilite-
ringsförälder" brukar säga: "jag
behöver bara titta på er, ni fattar
och det är så skönt". Samma kåinsla
tär jagnär jag sitter jämte Amandas
mamma på (handikapp-)ridningen
om lördagarna. Amanda är kring 20
och Iris år 7 är, men vi vet båda att vi
delar något. Och Amandas mamma
vet lite mer i vissa fall och hennes
varma skratt när hon ser Iris iver på
hästen lugnar mitt hispiga jag. Allt

ordnar sig, säger Amandas mamma
till mig utan att säga det.

§ris fick sina första kramper på

§ sin andra dag i lir.et. Trots detta
..i.il.,,har epilepsin hittills ir-rte r-arlt det
mest påtagliga i hennes och r-art 1ir-.

Det var inte den första diagr-ros hot-t
fick, och inte heller den sista. \'i har
nog inte lärt oss mer om epilepsi än
vad vi precis har behövt, då andra
utmaningar har tagit mer kraft och
energi.

EP-medicinerna som Iris har tagit
genom åren har varit relativt få, en
ät gången och kramperna har gått
över med första val av akutmedicin.

Både Iris och vi sover oftast gott
om natten. Det senaste året, i sam-
band med en cortisonbehandling
och medicinbvte är det något som
förändrats. Vi känner en större osä-
kerhet inför Iris epilepsi.

gar, esna berätte§ser från vardagen med
lp. Under tiden hade även medföljande

Jag har först på senare tid gått med
i diskussionsgrupper på Facebook

- är numera med i minst en för varje
diagnos. En liten blänkare i "För-
äldrar och anhöriga till barn med
epilepsi" om att det fanns platser
över till en familjehelg var tecknet.
Nu var det dags för oss att träffa
andra familjer och ta del av deras
erfarenheter om epilepsi. Genom en
kompis som tidigare deltagit var
vi införstådda med den varma och
personliga inramning som skapas av
familjen Andersson.

Det r.isade sig att allt var genom-
tänkt i minsta detalj för att både vi
som barn och föräldrar skulle ha det
sa bra som möjligt I alla situationer.

Jag skuIIe r-i1ja hr.lla de fantastiska
ledarr-ra som kort efter ankomst
rnötte alla barnen och ungdomarna
och sedan gar,, dem en fantastisk
kollohelg. Redan före nio på lördag
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morgon kunde vi föräldrar vinka av
våra barn och sedan ha fulIt fokus
på vårt. Tack Sofia och Idal

obilerna på borden som
inte var ar.stär-rgda ga\- en
vink om vad r-i föräldrar

delar. Att alltid vara tillgiinglig kan-
ske ständigt vara på sin vakt.

Under Ann Anderssons trygga led-
ning fick vi lyssna på och samtala
med neurolog, neurologsiuksköter-
ska, storasyster, Ann sjäh', marnrna,
kbt-terapeuter och slutligen Arma
som lever med epilepsi odr som
därtill för första gången deltog som
förälder. Starkt!

Framförallt mötte ri föräldrar va-
randra och gav olika perspektiv, de-
lade livsöden- Vi talade om de olika
(orättvisa) förutsiittrringarna i olika
landsting. F{ur man mö'ter oroliga
syskon var ocks'å err dktig fråga som
ventilerades.

Ibland total igenkinning, maktlös-
heteru tårar och skatt Okad kun-
skap och korikreta rad- Jag fick kiins-
lan av att den oro som jag b?ir på
med min dotter l]rftes frårr mina
axlar i samvaron med de andra. Det
som sades och det som inte behövde
sägas. En slags harmoni nä vi sam-

tidigt pratade om något av det som
är det svåraste vi alla möter varje
dug.

å lördagkvällen hittade Iris en
annan familj som också hade
med sig en UNO-kortlek - det

blev ett riktigt monsterparti, eller
ja, flera faktiskt. lris kommer gärna
igen någon gång - och det gör vi
också. Nya frågor dyker upp, beho-
vet av att sitta i ett rum med ett giing
andra föräldrar som bara "vet hur
det är" kommer ju att bestå. Och har
du funderat på saker; så råder jag
dig att anmäIa din familj till nästa
vistelse. På vägen hem funderade vi
genast på hur vi skulle kunna få till
något liknande med andra familjer
som har barn med hemipligi?

Redan dagen efter dök frågan upp
i Svenska CP-förbundets Hemi-
grupp på Facebook: "Vilka vill
träffas pärikngt?" Jo, vi förstås.
Aven om vi känner största tacksam-
het för det stora arbete som ligger
bakom den studie/semester/terapi-
helg som vår familjjust deltagit i,
lämnade vi Asa folkhögskola med
känslan att ingenting är omöjligt.
"Keep fighting!"
Kerstin Hanson med familjen Magnus,
lris och Pascale Björkman

l-

te:;:=: - . : - r' -. :- -:.r'oar familjehelg genomförts. Innan helgen funde-
r:r j. -... : : :- -,.-: . erkhgen var klart. Kände mig klar redan ett par
i uir r - ,:' :.- jei k adar inte gott, tänkte jag. Men allt flöt på och

inEIet \ a: :- :r-,: r -. .:: . e: Lrm i al1a fall). Denna helg samlades ll familjer; 20
vuxna Lr.. .:: -:r:,i -- -,:--- -:: gdomar och syskon. Det var fullt överallt och det
kändes sa ::". :-: . -: '- r. -.. je frlla upp lokalerna med deltagare på vår helg
för familjer :r.e; :.,:- : :- r-.lr epilepsi.

Har räknat ,i. -: - -r: '.-.: :: ien 9:e familjehelgen som;'ag anordnat för Svens-
ka Epilepsifirri^--:-:.: -.,: .:,..1 frår.r Föreningen Margaretahemmet. Jag hoppas
att det blir min.: ..,, :- j- t... .,11, da detta verkiigen är något som familjerna be-
höver. Talar ba.ir -.. . : j -.- :rrrr€rIet, men också från alla familjer som deltagit
över tid. For n.u: -i r ,r: i: :-,,:.t som jag tycker är viktigt för när vär dotter, som
idag är 20, lick .,:- -r -,: > :,r::.,s det inget där vi kunde hitta en gemenskap.

Vi kände os-i L.:'.:::-:-,, .::- ha ett barn med epilepsi och det har jag hört från
många under arc:- l'=:-. :.::'e trch gemenskap som vi ser hos familjerna under
he.lgerna, men i:.:::-: : .:-,: :..:: htmresan kommer på söndagen, är en stor lycka
att se. A1la har h,r-.-: :- -::L-rr-. :.,:r1 de kan knyta an till och få stöd av och ge stöd
til1. Barnen unqi.:-.ir::-.,: i-.:: i.,ii1at kompisar, de känner sig inte annorlunda i
denna grupp o.i-r s', :\Lir.e:. rar andr.: st,skon de kan hitta en gemenskap med.

Med detta r iii 'aS :i.::'.e.j,a att jag har en glädje i mitt hjärta och känner en
stor ödmjukhet iör alia ramrljer ,.om kämpar varje dag för sitt/sina barn/ungdo-
mar. Vill tacka alia familjtr >om iir.cr tid deltagit - utan er hade familjehelgerna
inte blivit de underbara helger som det blivit.

Önskar alla en fin och avkopplande sommar!

Foto: lörgen Andersson Varm kram
Ann Andersson
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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 fyra ledorden på ett vykort och märk det "Krysset 2"som skall vara förbundskansliet tillhanda senast denl5 augusti 2019.
Svenska Epilepsiförbundet
Box 1 386, 172 27 Sundbyberg
Vinnarna presenteras i nästa nummer av Epilepsia.
Lycka tilll
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Kan du hitta var det står och
vinna två biobiljetter
På vilken sida står det följande:

"lag hade behöot prata om det oardagligq liaet med epilepsianfall"

Svaret päfräganfinns i detta nummer av Svenska Epilepsia.
Sänd ett vykort med svaret och din fullståindiga adress till:
SEF, Box 1386,17227 Sundbyberg.

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

Bland alla flitlga korsordslösare har vi dragit foljande
vinnare till det förra krysset. Sverigelotter är på vägl

Sven-Åke Persson, Kristinehamn
Catrin Sköld, Vetlanda
Jane Bertilsdotter Bejila, Tyresö

?
o

Gratulerar! -l
Hanna Linna ),Älvsjö S

Du vann förra tävlingen! I
Två biobiljetter är på vägl
På sidan 13 i artikeln med

Ida Drougge stod citatet:

"Vi behöaer orka och uåga prata
och förklara, snarare än bygga

z
§
r\

upp fina fasader"

Här är lösningen på föregående korsord!
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TACK!
tillvåra sparare
som detta år
bidragit med

265 142
kronor till
Epilepsiförbundet
Det betyder
mycket för oss och
verksamheten.

Förbundsstyrelsen

redbank !"lumanfond
för dig som vill spara med både

hjärna oeh hjärta.

Fonden placerar sitt kapital i svenska bolag som tar stort
r för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor,

setik och m ljön, Humanfondens samarbets0rgani
sationer arbetar världen över med bland annat bistånd.

älpverksamhet, mänskiiga rättlgheter, miljö, natur
forskning, Fonden är även Svanenmärkt

,,,., 
, , ,:'1 Läs mer på swedbank.se/humanfond

i . . ::§rl.§ll§&§{§.1§[§*t§,.@'ffi&l'd§*tiiit§fiw§§ffi§ä§§§?:L]§§§:§rxi§1i'|ill§1§:?::i'::'.'irjaffiE
Tänk på att historisk avkastn ng är ingen garant för framtida avkastning De pengar s0m p aceras i fonden kan både öka och minska r värde
octr det är nte säkert att du får t lbaka heia det nsatta kapltalet Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättn ng
och de förva tningsmetoder som används Faktab ad nfOrn.rationsbrosrhyrer orh fondbestämmelser för Swedbank Humanfond finns attL ] hämta hos oin återtörsäliare eller Då swedbank,se/l-Jndnfond
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,t""''it, ekrytering är - enligt wikipe-
dia - enkelt uttryckt den
process som bedrivs för att

söka och attrahera individer att
ansluta sig till en organisation eller
företag etc och är ursprungligen en
militär term som betyder att förse
med nytt manskap som ersättning
eller förstärkning, vilket även är ett
verktyg för att vitalisera en organisa-
tion, företag etc! En sanning som jag
lärt mig och tillämpat under mina
år som förbandschef inom försvars-
makten.

Medlemmarna är den viktigaste
resursen i en ideell förening - de
äger och driver organisationen och
därför räcker det inte med en värv-
ningskampanj då och då utan med-
lemsperspektivet måste genomsyra
allt organisationen gör, pä alla nivå-
er,

Det är tyvärr ganska vanligt att
man i sin iver att rekrytera glömmer
de befintliga medlemmama och det
faktum att det inte är en självklar-
het att medlemmar är en beståindig
tillgang!

Många föreningars - och jag är
med i ganska många - första reak-
tion när medlemsantalet sjunker
är "vi måste bli bättre på med-
lemsvärvning" , mer. kom ihåg att
medlemsrekrytering bara år en del
av medlemsarbetet.

Du kan rekrytera medlemmar tills
du blir blå i ansiktet - om de nya
medlemmar sedan inte känner sig
välkomna är det rätt meningslöst.

Satsa därför på att aktivera och
"{örvalta" Dina medlemmar - det
behövs att det finns ett helhetsgrepp.

Handen på hjärtat - hur ser med-
lems- och engagemangsstrategin ut i
din förening?

En av de första reflektionerna jag
gjorde när jag kom med som med-

lem i Svenska Epilepsiförbundet och
som fortfarande är lite av ett myste-
rium är - om det enligt vad som sägs
i socialstyrelsens beräkningar nu
finns cirka 81 000 personer med en
epilepsidiagnos i Sverige - varför vi
"bara" engagerar cirka 4 000 till att
vara medlemmar i förbundet?

Vad är det som brister i vår rekry-
teringsmetodik när vi inte "attrahe-
ra{' fler att bli medlemmar hos oss
och hur bra är vi på att "förvalta" de
som redan är medlemmar?

Viktiga frågor som vi måste ta på
stort allvar, eftersom det faktiskt
handlar om överlevnad för vårt
förbund som den enda intresseorga-
nisationen för personer med epilep-
sidiagnos!

Detta viktiga arbete börjar ute i
föreningarna där de nuvarande och
de nya medlemmarna finns, men det
kräver också en samordning på för-
bundsnivå och i förbundsstyrelsen

§cker jag att det bör rruru u. priori-
terad uppgift för studieutskottet av
den mycket enkla anledningen att
rekry tering och utbildning/in forma-
bion går hand i handl
Lycka till i det viktiga arbetet vi har

tillsammans att se till att vi inte bara
är den enda utan även den största
intresseorganisationen för personer
med epilepsidiagnos!

Dina medlemmar ska känna sig
trygga i vetskapen att någon talar för
dem.

Informera på till exempel anslags-
tavlor, i tidningar eller på facebook
m fl om vad ni gör. Bjud in till fika-
tråflar och lyssna på vad medlem-
marna tycker är viktigt.

Medlemmarna ska känna att de kan
påverka genom att prata med er
och uppmana dem till att ta kontakt
och prata om frågor som de vill att
föreningen ska driva.

: . .. :., i::. : r 1r tr...

Prata med alla som du tror kan vara
intresserade av att vara med; vänner,
bekanta och kollegor. Fråga om de
redan är med i något förbund eller
om de skulle vilja vara med i Ditt
förbund.

.:t:. ,]..::,,.::l; i'll,': ;li,: ::lI::.I::'l

Känn dig trygg med dina argument.
Utgå ifrån dig själv och vad som fick
dig att gå med.
Förklara att det är i lokalföreningen

som man har möjlighet att påverka

Epilepsia 2 - 2Ol9

och berätta om vilka frågor ni arbe-
tar med. "Hej, vill du bli medlem? Vi
arbetar med de här frågorna."

3, lii** §*sv*r1t1
Utse några i föreningen som är
ansvariga för rekryteringsfrågor och
som kan hålla information för nyrek-
ryterade. Berätta vad föreningen har
gjort och hur ni har kunnat påverka i
olika frågor.

Satsa också på utbildning av
ansvariga - ABF har många bra kur-
ser och utbildningar för detta!

adjunger ad till forbundsstyrelsen
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Ett parallellt universum

u blev föcld en r.acker oc1-r

solig dag i n-rai. Du r-ar den
finaste polken i r ärlden. Du

skulle heta \\Iilliam \ ikine, hade din
pappa sagt. Toh'timmar efter att du
blev förklarad "frisk ' rick dr-r ditt
första anfall. \lötlieen iniektion, sa

läkaren...Sju veckor senare rasar vår
lilla lyckliga r-ärld s.rnrler. Konstiga,
främmande ord som "infantila spas-
mer" och "epilep.5i '.

Vi ville inte tro p.a läkarna. Vi
hoppades pä att "tlet sar ör'er", "du
växer från detta".

Du är nr-r sr-iart 1, ar. Du pratar
inte. Du slutade Srata rrch skratta för
10 år sedan. \-acl skulle r-i göra för
att få ett lite leer-rde pa dina 1äppar!
Vi försöker 1er-a sa ntrrmalt som möj-
ligt. Vi åker ofta tl1l en semesterort
med en fin bred sandstrand. Där kan
du springa barfota och behör'er inte
använda hjälm.

Jag tar massor ar.bilder, men spa-
rar kanske en av trettio. Du vi1l inte
bli fotograferad och jag vill inte ha
dina "orkar inte" e1ler "i din bubbla"
bilder.

Du är oftast trött efter de dagliga
anfallen. Men vilken kraft finns det
inte i den lil1a kroppen! Vilken viljal

Du är en krigare. Du är vår lille
Viking.

Båda jag och din storebror dröm-
mer ibland om att du pratar med
oss, berättar hur du har det vad är
du rädd för. Bara ett par ord från
dig skulle räcka...

I en av mina drömmar "sa du
till mig" att du blir rädd när jag
gråter under och efter dina värsta
anfall. Sedan dess försöker jag hålla
tillbaka mina tårar så att du inte
ser min sorg och panik efter att du
vaknar upp från anfallen.

jag har även drömt attlag själv får
ett epilepsianfall, hur det närmar
sig, hur rädslan och vanmakten
sprids...

Men vad är det du känner? Vad
ser du när epilepsiaktiviteten ska-
kar om i din hjäma? Med hjälp av
bilder gör jag ett försök att visa hur
din värld kan bli förvriden. Denna
världen kallar jag Ditt Parallella
Universum. Vi älskar dig av hela
våra hjärtan. Du är vårt 1jus, vår
glädje, vårt hopp och vår sorg.

Du är vår största gåva från Gud
och vår största utmaning.
Med kärlek från din mamma, din
pappa och din storebror.

lrina Johansson
berättar med bilder.

- Vi har en son på 16 år med svår
epilepsi sedan födseln. Han pratar inte
och är väldigt försenad i sin utveckling.
Vi har lärt oss att läsa av honom men
det är väldigt svårt att veta hur han har
det, hur hans värld ser ut, berättar Irina
Johanssory fotograf och medlem i Stock-
holms fotoklubb.

Irina ]ohansson har gjort ett fotoprojekt
som heter Ett Parallellt ljniversum som
handlar om livet med epilepsi.
- Det är ett försök att visa hur världen
kan upplevas förvriden vid ett epilepsi-
anfall eller en epileptisk aktivitet i hfär-
nan. Det här är mina associationer kring
epilepsi och en inblick i vårt vardagliga
1iv.

Projektet består av en utställning med
omkring 50 bilder och en fotobok.

- Jag vill visa anhöriga att livet fort-
sätter och ger mycket gläd1'e även om
vardagen är tuff och jobbig.

Bilderna på denna sida kommer från
utstäilningen samt texten från inledning-
en av fotoboken.
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Epilepsiförbundets styrelse

Tf ordförande
§{nwa§ksx§*

Ordinarie ledamot
§zt*n?&§hagen
&xn &rzder*s{trt
Y *t*r §*d*rstr*«2, v*ee *rd§*rwr{c
W§vakx J*ns**n

Suppleant
&r*x !4*r*eb*rg
SVfn vuernv,K

* ry xn &l ik§ar,& ta diwn§ * r a d3

T**r*s* L*ry*st*rzt
****nKarsberg
§ * r ndt *fu§§zz {ad jun gw a&}

FöRBUNDSKANSLIET

Välåqon':nren att rinså ss§:
rnåndag, onsdag och torsdag
kN 9-1 1 samt 1§.3**1§"3*,
samt tisdag och fredag kl. g-t t.

Lltöver kontelrstid {<an meddelan-
den Iämnas till telefonsvarare.
§äller d*ck ej heställming av
i nfornraticlnsn:aterial etc.

§post: i nf<l6epiåepsi,re

www.epilepsi.se

Forskningen om epilepsi har gått framåt - man
vet mycket mer om epilepsins uppkomstme-
kanismer och dess konsekvenser. Men mycket
återstår.

Stiftelsen Epilepsifonden vill främja och på-
skynda den vetenskapliga forskningen om
epilepsi inom många områden, med företräde

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 ja70 kr

. Halsband med karbinhake 80 kr

. Pins 40 kr

. Armband 80 kr

Tillkommer expeditionsavg/porto 30 kr

för forskning rörande epilepsi hos barn.
Epilepiifonden har en vision om att alla perso-

ner med epilepsi skall ha en god livskvalitet, utan
epileptiska anfall och konsekvenser i vardagen.

Du kan stödja Epilepsifonden och bidra till att
barn, unga och vuxna kan få ett liv utan anfall
och utan omgivningens okunskap.

*il'ffihr'

Ansök om en
Stor Dog!

Storo Dogor ör tillgöngligo
för born mellon 4 och 18 år
med ollvorligo sjukdomor
och diognoser.

Lös mer och onsök på
minstorodog.org

Epilepsia 2 - 2OL9
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år3* *r zn{a,1,,:siv* tra*z *t r.

r.--l'. , ,1.,'.- ".!-lt,,/- - \1 \ -LI! -- ),, \-, * ff,IiiJf

Förbundets valberedning hade i april en intensiv arbetsdag på förbundskans-
liet. Nomineringar sorterades och diskuterades för att få ihop en riktigt bra
lagsammanställning att föreslå förbundets kongress i höst.

Från vänster Lars A Olsson (Lund), Evy Persson (|önköping), Asa Nilsson
(Piteå, sammankallande) och Inger Karlsson Stockholm). Ordinarie ledamo-
ten Anita Levin var förhindrad att delta. Foto: Susarme Lund

ff.|,,hää*#g#EN
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Vi finns på
många håll!

Vår strävan är att
finnas till hands.

Om vi ligger långt ifrån, slå

en signaltill närmaste

epilepsiförening så kanske

vi kan hjälpa till med
information, råd och stöd!

Epilepsiföreningar/ I

kontaltpersoner

Blekinge län 070-3141 108

Dalarna0243-62738

Epilepsi i Bohuslän 0304-10334

Gävleborg 026-612223

Göteborg 031-1 36062

Halland0T6-7961020

Hultsfred - Vimm etby 0495-1 31 1 2

Härnösand 070-5297847

Jämtland 063-1378/.1

Jönköping 0709-419766

Kalmar län 0499-40M3

Kalmar m omnejd 070{530201

Karlskrona 0455-82407

Kronoberg 0727445123

Linköping O70-4992U2

Lund 076-8388876

Malmö 040-181610

Nona Skåne 0451-89566
Norra Älvsborg 07 2-8897'1 43

Norrbotten 073-1 8037 67

Norrköpin g 0702-0327 1 5

Oskarshamn 0499-40043

Ronneby O457-20049

Stor-Stockholm 08-65081 50

Skaraborg 0512-60654

Skåne län 0451-89566

Sundsvall 070-529 78 47

Södermanland 07 0-221 481 4

Södra Hälsingla nd 073-097 4533

Uppsala 070-3881686

Värmland 0767-931951

Västerbotten 07 0-2221 8OO

Västernorrlands län 07 0-529 7 I 47

Västra Blekinge 070-296 86 89

Örebro019467'l'11

Östergötland 07 0-5299524

w
Förbundets valberedning

Unik Försäkring
Alla medlemmar kan teckna

en olycksfallsförsäkring i

Unik Försäkring

www.u n i kforsa kri n g.se



Adressändring:

Namn

Adress

Postadress

Returnera till SEF, Box 1386,

Telefon

17227 Sundbyberg

POSTTI DN I NG

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNI NG

Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen
med ny adress

Stöd din förening
Bingolotto och Sverigelotten ör uniko produkter. Om du köper bingolotten e[[er Sverigelotten

ov din Lokolo förening sÖ gÖr överskottet rokt til.Lboko in i föreningen. Hel"o överskottet från
produkterno gÖr nömligen til.l. klubbor, föreningor och orgonisotioner över heLo Londet.

Spelo Bingolotto och Sverigelotten, spelo för Sverige!

@tolkspel
Svenskt föreningsLiv gör Sverige böttre för ol.l.o.


