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EPILEPSIBOKEN ger grundläggan-
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.patricius@epilepsi.se  

Glöm inte att betala 
medlemsavgiften 

till din 
epilepsiförening! 
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Anna Eksell  

Iskrivande stund har den senaste i en 
lång rad av ljumma regnskurar spolat av 

frödammet på utemöblerna. Sommaren för-
svann i några heta dagar och dessutom varma 
regnskurar mest varje dag. .så nu kan vi nog 
säga att sommaren har lagt sig på mjuka 
kudden, och när du läser detta i september, 
sakteliga dragit på sig täcket och slumrat in. 
Och in tågar hösten med allt vad det innebär. 

Förbundets kongress äger rum i oktober 
och vi förbereder för fullt. Det är ett spän-
nande möte eftersom det bara är vart tredje 
år som alla ombuden träffas för diskussioner 
och viktiga beslut om både dåtid och framtid. 

VTi har många fantastiska aktiviteter i för-
bundet, bundet, t ex Summercramp för ungdo-

mar, familjehelger och så Furubodalägret som 
blivit en fin tradition. Därutöver Valjeviken 
som vi skriver om lite mer ingående i tid-
ningen. Det är initiativ som betyder väldigt 
mycket, att träffas under trygga former, få 
ökad kunskap och samtidigt ha kul tillsam-
mans. 

Även om man har anfall ibland, och det har 
man, minsann. T ex på ungdomslägret, men 
vi låter inte anfallen dominera upplevelsen av 
samvaro och att ta vara på livet, att unna sig 
att ha roligt och göra saker tillsammans. 

Vi gör anfallen till en sekundär faktor. De 
tas om hand med läkemedel, förståelse och 
omtanke och så är det inte mer med det. Det 
skapar trygghet att omges av människor som 
har den kunskapen och omsorgen. 

Det har vii Epilepsiförbundet. 

Det är roligt att i det här numret av 
tidningen så är det många berättelser, 

många upplevelser och vittnesmål om hur 
man tänker kring epilepsi och hur det påver-
kar livskvaliteten. 

Och inte minst, hur man själv har ett ansvar 
att faktiskt tänka igenom hur man vill ha det, 
vilka utmaningar man står inför och vilken 
hjälp man kan få och behöva. 

Ibland kan det vara bra att ta emot en erbju-
den hand, ibland att faktiskt be om lite hjälp. 
Lite i linje som att man inte negligerar sina 
problem, men kanske hittar vägar att gå runt 
dem och komma dit man vill, ändå. Trots 
anfall, trots rädsla och ensamhetskänslor. 

J
ag tror och vet att det betyder väldigt 
mycket att känna gemenskap och samhö-

righet, att också veta att man inte är ensam 
med sin oro och sina bekymmer. Att dela är 
att hela, lite grann. Man lyfter av sig lite av 
den egna bördan. 

Så med dessa tankar ville jag understryka 
en av förbundets och föreningarnas många 
viktiga uppgifter, nämligen att erbjuda en 
mötesplats för råd och stöd till personer med 
epilepsi, men också till närstående. 

)14410, eta 
Anna Eksell 
Ordförande 

81 000 svenskar 
har en epilepsidiagnos 

69 000 är vuxna och ungefär 12 000 är barn och ungdomar i åldern 0-17 år. 

Omkring 5 500 personer insjuknar varje år, varav 4 000 vuxna och 1 500 barn. Det 

är ungefär lika många män som kvinnor med epilepsidiagnos, detsamma gäller för 

pojkar respektive flickor. 
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berättelse... 

När jag var mindre hände det 
ganska ofta att jag slutade 
tala och lyssna under några 

få sekunder. Detta blev avfärdat 
som att jag var disträ, men så här i 
efterhand misstänker både jag och 
läkarna att det var små epileptiska 
mikro-anfall. 

Ju äldre jag blev desto mer sällan 
kom dessa stunder av frånvarande. 
Tills en dag, när det blommade ut på 
ett uppseendeväckande vis. 

Det var i slutet på sommarlovet 
och jag skulle precis börja andra 
året på gymnasiet. Jag minns att jag 
höll på med en gåva till en vän som 
skulle fylla arton. Här någonstans 
svartnar det. En stund senare vak-
nade jag upp på det kalla och hårda 
stengolvet i vår källare med både 
ambulanspersonal och en orolig 
familj lutandes över mig. Tydligen 
hade en ambulansman vridit mina  

bröstvårtor tills jag vaknade till i ett 
skrik av smärta. Detta är inget som 
jag minns utan som har berättats för 
mig i efterhand. 

Det är svårt att beskriva hur det 
känns efter att man har haft ett stort 
epileptiskt anfall, men det ord som 
jag tror bäst beskriver det är "ut-
tömd". Man känner sig fruktansvärt 
fysiskt och psykiskt utmattad. Man 
har stora problem med att tänka, 
prata, gå och ens muskler och huvud 
värker. Det brukar ta ett par dagar 
innan det går över helt. 

För en väldigt ambitiös elev som 
dessutom läste naturvetenskapliga 
programmet var diagnosen epilepsi 
en katastrof. Inte på grund av de 
många stora epileptiska anfallen jag 
skulle komma att få, utan snarare till 
följd av den tunga medicinen jag var 
tvungen att börja ta. Medicin som 
gjorde att jag inte längre kände mig  

Kasper Appelqvist (i solglasögon) till-
sammans med familjen. Foto: William  
Roos  

lika klar i tanken, och som gjorde att 
jag konstant kände mig trött samt 
nedstämd. 

Min familj och jag förde en bra 
dialog med skolan, och jag fick till 
slut ett individanpassat skolschema. 

Nu, en tid senare, har min kropp 
acklimatiserat sig bra till medicinen, 
och jag har inte haft ett anfall på 
flera månader. Jag mår betydligt 
bättre nu, och kan med glädje säga 
att jag precis tagit studenten! 

Som en hopplös optimist kan jag 
uppriktigt skriva att jag ser min epi-
lepsi som en gåva. Trots att min epi-
lepsi har lett till ganska allvarliga 
fysiska skador och förnedrande 
situationer, och även om medicinen 
som medföljde bitvis har varit fruk-
tansvärt jobbig, gav sjukdomen mig 
en större förståelse för något som jag 
intuitivt redan visste. 

Epilepsin fick mig att förstå på ett 
djupare plan att vi alla, en dag, utan 
förvarning, kommer upphöra att 
existera. 

Detta är något som fått mig att 
växa som person och som fått mig 
att fylla mitt liv med ting som jag 
verkligen finner djupt meningsfulla. 

Kasper Appelqvist 

TACK 
för gåva från Arlandastad Golf till 

"011es Minne" 
011e Fredriksson, som älskade golf. 

011es vänner minns och hedrar 

sin vän på detta sätt. 

Stiftelsen Epilepsifonden 

Skriv o-cik.52L! 
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 idéer 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 
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Tack för testamenten och 
andra gåvor till förmån för 

forskning om epilepsi!  

Stiftelsen 
Epilepsifonden 

123 642 94 01 
swish'  

Kee Ahnström  järnmannen  
Kristoffer  Kee  Ahnström är Epilepsias läsare bekanta med. I somras gjorde han sin 
första "Ironman"som arrangerades i Jönköping. Efteråt frågade Epilepsia förstås: 
"Hur känns det?" 

- Känslan efteråt är blandad. Jag 
är nöjd med tanke på de förutsätt-
ningar jag hade när jag startade trä-
ningen. Men jag tänker på vad jag 
kunde gjort annorlunda inför, under 
och efter loppet. Jag utvärderar de 
ca 400 timmars träning jag lade ned 
inför Ironman i Jönköping. Kunde 
jag fördelat min energi under loppet 
på något annat sätt? Så ett driv efter 
att prestera bättre nästa gång finns... 

Varför ville du göra en Ironman? 
- Min kirurg sade inför operationen 
att det kan vara bra med ett mål med 
operationen. Mina två mål var att 
kunna prata med någon mer än tio 
minuter utan att behöva tänka på 
epilepsin och mitt andra mål blev att 
genomföra en Ironman i Jönköping. 
Då jag aldrig velat vara på djupt vat-
ten med tanke på anfallen, så vet jag 
också att fysisk aktivitet är bra för att 
hjärnan ska läka. Med tanke på den  
rehab  som behövdes efteråt. 

Hur länge har du tränat för den? 
- Jag har nu tränat sedan efter ope-
rationen. Det blev ca 400 timmars 
träning totalt. Sprang min första ki-
lometer två veckor efter operationen. 
Sedan så lade jag på mer och mer  

träning vart efter jag mådde bättre. 
Sprang milen efter fyra veckor. Dock 
i långsamt tempo. 

Något särskilt du fått tänka på under 
förberedelserna och under tävlingen 
med tanke på din epilepsi? 
- Det var dock simningen som var 
den stora utmaningen då min vat-
tenvana inte var den bästa. Har alltid 
hållit mig intill poolkanten innan på 
grund av epilepsin och nu skulle jag 
ge mig ut på öppet vatten. 

Det har varit mycket fokus på att 
få vattenvana. Sedan så kunde jag 
inte börja träna riktigt hårt innan 
jag kände mig riktigt klar i huvudet 
efter operationen. 

Hur det var att genomföra en  Iron-
man? 
- Ironman är ett lopp som är väldigt 
bra arrangerat och ska man ha roligt 
så ska man lägga ner 10 till 15 tim-
mars träning i veckan inför Ironman. 
- Har man skött sin träning och 

kost under större delen av året så är 
det inga problem. Det sägs att man 
gör av med ca 7000 - 10000 kcal un-
der ett lopp så intag av energi under 
loppet är viktigt. Har du tråkigt på 
cykeln så ät! Jag rekommenderar 
flera att börja med  triathlon,  då det 
är en varierad sport. Du tränar hela 
kroppen. 

Hur firade ni? 
- Vi drog till Grännas bästa pizzeria 
och avslutade med en glass. 

Familjen, bästa supportrarna! 

Vad blir din nästa utmaning? 
- Jag sitter nu och planerar träning 
inför nästa års Ironman. Då kommer 
jag att vara lättare, starkare och 
snabbare. 

Zoran Alagic  

IRON  MAN 70.3 Jönköping 

Tävlingen är ett  triathlon  som innefattar simning, cykling och löp-

ning len följd över olika distanser. Tävlingen startar med 1,9 km 

simning i Munksjön. Därefter cyklar deltagarna 90,1 km genom Jön-

köping och Aneby kommun innan de avslutar med löpning genom 

Jönköping. Målgången sker centralt i Rådhusparken. Total längd på 

banan är 21.1 km. 
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Gustave  Flaubert - ett författarliv 

1821. Föddes i Rouen, Frankrike. 

1844. Det första epileptiska anfallet. 

1846. Träffade Louise  Collet;  en stormig 

kärleksrelation, tre uppbrott, det sista 1855. 

1849-1851. Reste till orienten med 

Maxime du Camp. 

1851-1870. Bosatte sig i Croisset, där han 

skrev "Madame Bovary" 1857. 

1870-1880. Svåra år med skrivkramp, 

problem med relationer och ekonomi 

1880. Plötslig död i Croisset av hjärtstopp. 

Epilepsia 3 - 2019 

Artikeln tidigare publicerad i Läkartidningen nr 
3- 2019.  

Gustave Flauberts  
familjehemlighet 
Epilepsi var en gåtfull sjukdom i slutet på 1800-talet. Få kände 
till att den franske författaren Gustav Flaubert hade epilepsi. 

Det var något av en familjehemlighet som ömsom sporrade, 
ömsom hämmade hans kreativitet. Shala Ghaderi Berntsson, 
docent, och Anne-Marie Landtblom, professor i neurologi, 

berättar om Flauberts liv med epilepsi. 

ånga kända författare 
och konstnärer genom 
tiderna har visa sig lida 
av epilepsi, en sjukdom 
som verkar ha effekt på 

människors kreativa processer. 
Det är dock inte lika känt att Flaubert, 

en av Frankrikes främsta författare, fak-
tiskt också hade epilepsi. Man kan inte 
utesluta att sjukdomen haft betydelse för 
hans litterära produktion. 

Gustav Flaubert och Dostojevskij var 
litterära genier, som bägge led av epilep-
si. Men medan Dostojevskij öppet asso-
cieras med sjukdomen såväl i sin litte-
rära produktion som i sin livshistoria, så 
var Flauberts epilepsi en familjehemlig-
het, och i hans litterära verk finns 
knappast direkta kopplingar till hans 
sjukdom. Inte ens för sin kvinnliga vän 
Louise  Collet  berättade han om sin diag- 

nos, men hon fick bevittna anfallen. Det 
är framför allt i hans korrespondens som 
vi finner information om sjukdomen [1]. 

De epileptiska anfallen 
Det första epileptiska anfallet inträffade 
1844, då Flaubert var tjugotvå. Fadern, 
läkaren, ville inte tro att sonen led av 
epilepsi, men några veckor senare kom 
ytterligare ett anfall och sjukdomen blev 
fastställd. 

Både fadern och brodern var kirurger, 
och de ordinerade dåtidens kurer mot 
epilepsi, som åderlåtning, bromid och 
hydroterapi [2]. 

Den första attacken följdes av en serie 
epileptiska anfall med visuella symtom 
utan medvetandepåverkan, och även 
större anfall med medvetanderubbning. 
Flaubert skrev till Hippolyte Taine [3]: 

"Först kommer en obestämd ångest, en 
vag sjukdomskänsla som en förväntan 
av smärta, man känner att något är på 
gång, sedan blir det plötsligt ett avbrott 
i minnet, bilderna försvinner som om 
blodet rann ut, det känns som om allt 
som är i huvudet exploderar på en gång 
som tusen bitar av eld i ett fyrverkeri och 
man hinner inte ens se alla inre bilder 
som rusar fram." 

"Det finns inte en dag som jag inte ser 
fyrverkerier." (Brev till Ernest  Chevalier,  
1944) [4]. 

"Jag kan inte koncentrera mig, fram 
till augusti har jag lidit av ett permanent 
tillstånd av ilska och/ eller hallucinatio-
ner. Ibland får jag muskelkontraktioner, 
pendlar mellan mina böcker och anteck-
ningar som om jag dansade som ST Guy, 
skräddarnas skyddshelgon, pendlande 
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mellan haut mal/mal caduc*" *Gamla 
beteckningar på epilepsi. [4]. 

Anfallsepidemiologi 
Maxim Du Camp, läkare och god vän, 
beskrev 1853 de epileptiska anfallen un-
der deras gemensamma resa till orienten 
[5]. 

"Jag hjälpte honom ofta, helt maktlös 
och plågad, under hans attacker som 
var förskräckliga. De föregicks alltid av 
samma fenomen och startade på samma 
sätt. Plötsligt lyfte han huvudet, blekna-
de, som om han kände igen auran som 
mystiskt tecknade sig över hans ansikte, 
medan ögonen fylldes av oro. Han 
lyfte på axlarna med en desperat gest 
och sade, "Jag ser en flamma i vänster 
öga", några sekunder senare sade han, 
" Jag ser en flamma i höger öga". Allt 
ser guldfärgat ut". Ibland varade detta 
i några minuter. Han trodde att det var 
övergående, sedan blev han ännu ble-
kare och ett uttryck av hjälplöshet spred 
sig över honom. Han gick då snabbt 
till sängen och lade sig, som i en kista. 
Sedan skrek han: "Jag håller i tyglarna, 
här är kusken och jag hör klockorna, jag 
ser ljuset från värdshuset" och därefter 
utstötte han ett främmande läte, ett ljud 
som fortfarande klingar i mina öron, 
varpå skakningarna satte igång". 

Flaubert har också berättat att han 
kunde tappa talet innan medvetandet 
försvann [3]. 

Epileptiskt fokus 
Gastaut, en dåtida, berömd epileptolog 
från Marseille spekulerade om bakgrun-
den till Flauberts epilepsi: Occipitallo- 



ben, area striata i vänster hemisfär bor-
de vara ursprung till anfallen - med en 
spridning till temporalloben, vilket 
skulle förklara den mentala och psyko-
sensoriska komponenten i de komplexa 
partiella anfallen [6]. 

Sjukdom och social isolering 
Endast 29 år gammal drabbades Flaubert 
av syfilis under sin resa till orienten, 
sannolikt smittad på en bordell i Beirut. 
Han tappade håret och tänderna, saliven 
mörkfärgades av kvicksilverbehand-
lingen mot syfilis. 

"Mina fruktansvärda schanker (7 st) 
har nu läkt, men jag tappar håret lika 
fort och du kommer att se min kalott. Jag 

kommer att vara skallig som en konto-
rist, som en utsliten notarie med tidig 
senilitet". (Brev till Bouillet 1850) [4]. 

Hans syfilis uppges inte ha lämnat 
några neurologiska spår och ett sam-
band med epilepsin kan inte fastställas 
eftersom epilepsin debuterade långt 
innan han fick syfilis. 

Flaubert besökte "Les  Salon  Litté-
raires" och på söndagar mottog han då-
tidens kända författare. Men sjukdomen 
gjorde att han så småningom isolerade 
sig från offentligt liv och valde att leva 
ett tillbakadraget liv i paviljongen i 
Croisset. 

"Jag spenderar veckor i streck utan att 
växla ett ord med någon, ser endast min 
mor och systerdotter på söndagarna, 
annars består mitt sällskap av en koloni 
av råttor som skapar ett infernaliskt 
knackande ljud från vinden. Det som 
skrämmer mig är den ensamhet jag lever 
i". (Brev till George Sand) [4]. 

"I min unga kropp lever en märklig 
gammal man. Vad är det som gör att jag 
sedan födelsen känner mig gammal? Jag 
hatar lycka utan att ens ha smakat på 
den. Allt som innehåller liv är osmakligt 
och allt som vill bringa mig till mitt inre 
skrämmer mig, Jag borde aldrig ha blivit 
född för att sedan dö."(Brev  fill  Louise  
Collet  1846) [4]. 

Kritiska röster 
En del av samtidens celebriteter har 

kritiskt beskrivit Flaubert. Anatole 
France menade att han inte var särskilt 
intelligent. Theöphile  Gauthier  kallade 
honom för  "Salon Imbecile".  Prinsessan 
Mathilde tyckte att han saknade spiritua-
litet [7]. Han ansågs dock vara en glad 
och behaglig "compagnon" men inte 
"någon briljant själ" [8]. 

Flaubert skrev till en trogen vän; "Jag 
kan varken dansa vals, spela kort eller 
ens föra en vanlig konversation i en 
salong" [4]. 

Flaubert dog utfattig, utmattad och 
ensam. Enligt dr Toumeux uppvisade 
den döende författaren inga tecken på 

genomgånget epileptiskt anfall. 
"Han var plufsig och svullen, saknade 

andningsljud, man hörde några svaga 
hjärtljud, inget drägel, inga muskelsam-
mandragningar" [9]. 

Epilepsin och de litterära verken 
Flaubert var kontroversiell och det fanns 
framstående författare som var kritiska:  
Emile Zola:  "Flaubert var okänd hos 
fyra femtedelar av folket i Rouen och 
hatad av den sista femtedelen"[10]. Jean 
Paul Sartre skrev att han var ett geni vad 
gäller att skapa ett perfekt litterärt verk, 
men "att vara ett geni är inte detsamma 
som att vara intelligent". 

Shala Ghaderi Berntsson, 
docent, överläkare, neurologkliniken, 
Akademiska sjukhuset, Uppsala 
Anne-Marie Landtblom, professor, 
överläkare, neurologkliniken, Akademiska 
sjukhuset, Uppsala 
Foto: Akademiska sjukhuset 
Referenslista på Lakartidningen.se  

Han såg Flauberts verk som produkten 
av en hysterisk neuros och hävdade att 
det inte var någon äkta epilepsi [11]. 

Kan epilepsin ha påverkat Flauberts 
skrivande? Epilepsi anses ju kunna på-
verka människors kreativitet, som en 
mental dörröppnare, befordrande nytän-
kande [12]. 

Man kan förstås spekulera i att upple-
velser från anfallen kan ha påverkat 
texterna. De visuella komponenterna där 
allt ser "guldfärgat" ut skulle kunna ha 
en relation till de pregnanta beskrivning-
arna i hans texter, där synintryck spelar 
en stor roll, genomfört med stor preci-
sion och elegans. [13]. 

Men de medryckande detaljerade be-
skrivningarna i hans texter är inte bara 
visuella utan även taktila och auditiva—
har också detta med epilepsi att göra? 

Flaubert själv beskrev, intressant nog, 
att det fanns en skillnad mellan hans hal-
lucinationer och den inre visionen hos 
konstnären: 

"En miljon tankar, bilder.:' 
"Jag som hört människor tala med låga röster bakom dörrar trettio 
steg bort, med magar där man ser inälvorna pulsera, och som stund-
tals, inom loppet av en sekund, känt en miljon tankar, bilder, i alla 

slags kombinationer plötsligt kasta sig in i min hjärna, som fyrverke- 
ripjäser." (Flaubert, korrespondens). 

Författare med klinisk blick  
Gustave  Flauberts hade en far och en bror som var läkare och han var själv 
sjuk. Hade detta att göra med den sällsynta kliniska blick som framträder i 
hans texter, t ex när han skildrar Madame Bovarys död? 

"Sedan började hon jämra sig, först svagt. En frossbrytning skakade axlarna på 
henne, och hon blev blekare än lakanet i vilket hon körde in de spända fingrarna. 
Hennes puls var ojämn nu och kändes nästan inte. Svettdrop par bröt fram i hennes 
blåaktiga ansikte, som såg ut att ha stelnat i en avdunstning av metallisk ånga. 
Hennes tänder skallrade, de uppspärrade ögonen såg sig vilset omkring..." 

Ur Madame Bovary 
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Ordförande Maria Nord Caspari och Eva Kjellman, sekreterare i Malmöföreningen, 
håller ställningarna. 

Flaubert var okänd hos fyra femte-
delar av folket i Rouen och hatad 
av den sista femtedelen.  

Emile Zola  om Gustav Flaubert 

har föreslagits vara "extatiska", d v s 
förenade med en förhöjd livskänsla och 
eufori [12]. Sådana anfall har självfallet 
stor effekt på personens känsloliv och 
medför extraordinära erfarenheter. De 
har främst associerats till neuronala nät-
verk kopplade till temporalloben och/el-
ler insula [16-18]. Man kan fråga sig om 
Flauberts epileptiska anfall motsvarar 
extatiska anfall eller är snarare uttryck 
för s k  "forced thinking".  

Detta är en annan form av fokal epi-
lepsi som yttrar sig som påtvingade min- 

"Det är en hel världs skillnad mellan 
riktiga hallucinationer, som alltid inne-
håller ett element av rädsla för att förlora 
sin personlighet till döden, och den 
glädje som ryms i en poetisk vision" [3]. 

Sara Danius, Flaubert-expert, skriver 
i "Den blå tvålen": "Det som utmärker 
Flauberts stil är den slående åskådlig-
heten, den ovanliga precisionen i kombi-
nation med berättarens distans. Blicken 
vandrar över varorna och skildrar egent-
ligen det som inte kan ses "begäret 
självt". Berättarperspektivet är i stän-
dig rörelse. Det som gör Flaubert till 
Flaubert, är hans förmåga att förvandla 
föremål till levande enheter som börjar 
agera på egen hand. Människor förting-
ligas" [14] . 

Flaubert utvecklades till en nytänkare 
och vände sig bort från konventionella 
moralbegrepp. Danius skriver: 

"Det tar 4,5 år innan han blir klar med 
Madame Bovary, när den ges ut dras 
han inför rätta då han har sårat den  

offentliga moralen och kränkt den reli-
giösa världen." 

Inte bara ur en moralisk aspekt gick 
Flaubert sin egen väg, utan även språk-
ligt. Samtiden förvånades över hans helt 
unika nya stil att skriva. Man diskutera-
de hans grammatiska fel som väckte 
både indignation och löje [14]. 

Danius skriver: 
"Flauberts förmåga att skriva var upp-

hov till en långvarig debatt i franska 
dagstidningar mellan1919-1921 på grund 
av de grammatiska fel han begick. 

Marcel Proust försvarar Flaubert och 
vidhåller att hans stil både vad gäller 
satsbyggnad och omvandling av föremål 
till levande enheter var epokbildande..." 
[15]. 

Och det är så vi ser hans verk idag. Vi 
frågar oss om språkexperimenten kan 
ha en relation till anfallens engagemang 
av språkcentrum - spekulationen väcker 
intresse. 

Flauberts anfall, liksom Dostojevskijs, 

"...att vara ett geni är inte 
detsamma som att vara intel-
Iigent:' 

Jean-Paul Sartre 
om att  Gustave  Flaubert var ett geni 
vad gällde att skapa ett perfekt litterärt 
verk. 

nen, tankar, ideer, eller ord som inte går 
att förhindra- ofta finns då ett epileptiskt 
fokus i vänster temporallob. 

Ja, sannolikt har epilepsin påverkat 
Flauberts författarskap, men vi har inte 
sett någon litteraturanalys av hans verk 
utifrån detta perspektiv. Det torde finnas 
många spännande aspekter att beforska i 
framtiden, för att belysa epilepsins bety-
delse hos ytterligare en litterär gigant.  

Shale  Ghaderi Berntsson 
Anne-Marie Landtblom 

Lund och Malmö på plats 

Den 11 augusti hade Malmö-
festivalen bjudit in ett tjugo-
tal föreningar att visa upp 

sig och presentera sina aktiviteter. 
Det kallas "Föreningarnas dag". 

Epilepsiföreningarna i Malmö och 
Lund var sedvanligt representerade. 
Det är alltid roligt och berikande att 
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träffa personer som har, eller har 
anhöriga, eller känner någon, som 
har epilepsi. Vad som var mindre 
trevligt denna gången, var att många 
inte hade en aning om att vi fanns 
och vad vi gjorde. Det får vi ta till 
oss självkritiskt och verkligen för-
söka komma ut med vårt budskap. 
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Du är inte ensam. 

81 000 svenskar 

har en epilepsidiagnos. 

Epilepsiföreningen 

ger information, råd 

och stöd! 

Det är lätt att säga, men tydligen 
svårare att genomföra. Vi får skärpa 
oss. Men vi fick kontakt med ett 
antal personer som var villiga att bli 
medlemmar och det var ju positivt. 
Att vi sen hade vädret på vår sida 
gjorde det inte sämre denna trevliga 
dag. 
Lars A. Ohlsson 
Epilepsiföreningen i Lund med omnejd 



Martin tog bäs  

Grattis Martin! 
Vinnarbilden i tävlingen om den bästa sommarbilden togs av 
Martin Rådberg i Västra Frölunda; "Badfoto i Skene". 
Priset, ett presentkort på Åhléns om 500 kr, kommer med posten.  

Lillis retrogolf  stödjer  Epilepsifonden 
En lördag i augusti spelades  Lillis  
Retrogolf för femte året i rad på Lagans  
GK  i strålande solsken. 59 herrar och 
damer kom uppklädda tillsammans 
med sin utrustning från förr, för 
att spela till sig den gröna kavajen 
respektive den gröna kjolen. Under 
dagen samlade man som vanligt in 
pengar till Epilepsifonden. 

För att skapa riktig retrostämning 
hade några härliga bilar ställts upp 
framför klubbhuset; en 

Volkswagen bubbla från -62, en Volvo 
142 samt en Ford Capri båda från -74. 

Dessutom fanns banankakan på plats 
till kaffet, i sann retroanda. Retrostartkit 
delades ut och det bestod inte av nyttiga 
bars och frukt som nu förtiden utan 
här var det läskeblask, chips, Dajm och 
skumbananer istället! Det spelades både 
bra och mindre bra golf, men det var inte 
det viktiga. Det viktiga var att träffas och 
umgås tillsammans med likasinnade och 
dess gamla utrustning. 

Det finns retroregler 
Klubborna måste vara tillverkade före 
1985 och bara gamla hederliga trä-
klubbor får användas, vilket innebär en 
helt annan bollflykt vid träff. Vidare så 
försöker man i så stor utsträckning man 
kan hitta bag, vagn och annat som hör 
till utrustningen före detta årtal. 

Samtidigt ska man även klä sig lite 
retro eller som passar för tävlingen. 
Efter 18 hål serveras alltid ärtsoppa, 
pannkakor och punsch i restaurangen 

- Det är så härligt att se med vilken välvilja 
dessa tävlande människor och andra runt 
omkring samlar in pengar for att göra livet 
förhoppningsvis lite lättare for ett stort 
antal personer. Även härligt att se hur en 
världskändis som Henrik Stensson direkt 
ställer upp och skänker ett kanonpris till 
ett lotteri for att samla in pengar, säger 
initiativtagaren Patrik  "Lillis"  Salomonsson. 

EN 

Swish 123 642 94 01 

till minne av tiden innan 1985 då det 
inte fanns någon restaurang på klubben, 
utan mat serverades bara vid årets sista 
tävling och då stod denna rätt på menyn. 

Insamlingsrekord igen 
Varje år samlar Retrogolfen in pengar 
till Epilepsifonden. Detta för att 
initiativtagaren  Lillis  och hans familj 
lever med epilepsi dagligen och vet 
vad mer pengar till forskning kan göra 
för så många med denna sjukdom. 50 
kr/startande på anmälningsavgiften, 
bidrag från privatpersoner samt lotter 
såldes för att samla in pengar. Priset på 
ena lottringen hade skänkts av Henrik 
Stensson, Sveriges bäste manliga golfare 
genom tiderna. När han fick frågan på 
Facebook av  Lillis  och han förstod vart 
pengarna skulle gå till skickade han 
snabbt ett fint pris till lotteriet. Priset 
var en signerad pikétröja av hans märke 
samt hans nyskrivna barnbok  Henke  
golfmus. På den andra lottringen hade 
man chansen att vinna 100 bollar och 
därmed säkra nästa säsongs utgifter 
på bollkontot. Lotterna gick åt som 
smör i solsken och en lottring till fick 
införskaffas för att alla skulle ha chansen 
att vinna Henriks skänkta pris som var 
hett eftertraktat. 

Sammanlagt insamlades 9620 kr till 
Epilepsifonden och rekordet från i fjol 
slogs med ca 1000 kr. 

Nu laddar vi om och planerar inför 
Retro 2020. Till nästa år är målet att slå 
årets siffra i insamlade pengar. 

Patrik  "Lillis"  Salomonsson 

EP 
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Yoga hjälper Maria 
Maria Cerboni har epilepsi sedan drygt tio år. Med yoga har hon funnit lindring för 
sin sjukdom. Hon vill fokusera på glädje, styrka och att epilepsi inte stoppar livet. 

M aria Cerboni är 36 år och 
uppväxt i Göteborg med ett, 
som hon säger, fartfyllt liv. 

Hon har rest till många olika delar 
av världen och mött och utforskat 
kulturer, fått vänner för livet och 
även tävlat. 

- Min uppväxt kantades av trä-
ning på alla sätt och vis. Jag satt på 
hästryggen innan jag kunde gå och 
började med fotboll tidigt och på 
samma gång provade jag på många 
olika sporter. Mitt liv har alltid varit 
rörelse och min kropp mitt verktyg, 
berättar Maria. 

Problem med negativa tankar 
- Under tidiga ungdomsår fick jag 
dock problem med destruktiva tan-
kar om mat och kropp och levde 
under många år med ätstörningar 
och prestationskrav. Jag tävlade 
och tränade hårt både i fotboll och 



Epilepsia 3 - 2019 

99 
Pet gäller att ha närva-
ro ock lyssna till kropp 
ock knopp! 

ridning och tävlade under några år 
i det svenska landslaget i ridsporten  
gymkhana  (som är en slags stafett 
till häst där det gäller att vara snabb 
men noggrann), men detta avsluta-
des då jag fick diskbråck och även 
då mina ätstörningar blev värre, 
men jag slutade aldrig arbeta eller 
resa utan fortsatte tills dagen då jag 
föll ihop med epilepsi på arbetet. 

Första anfallet 
- Det var för mer än 10 år sedan och 
på mitt första anfall kissade jag ner 
mig och spydde och jag minns att 
jag inte visste vem jag var, vart jag 
var, vilket år 
jag befann 
mig på eller 
kunde ingens 
namn på 
personer som 
stod runt 
omkring mig. 
Jag fick åka 
ambulans till 
akuten där 
dom sade 
att jag fått 
mina epilep-
tiska anfall 
på grund av 
att jag pressat 
mig för hårt 
och dom kall-
lade det provocerade anfall. 

- Efter det skulle det ta många år 
innan jag fick diagnosen epilepsi 
genom en djupare utredning som 
bland annat innebar magnetröntgen. 
Man upptäckte då en "cavemom" 
(ett hallonformat abnormt blod-
kärl med tunna, läckande väggar) 
i vänstra tinningen och kopplade 
då den till den typ av anfall jag fått. 

Maria Cerboni.  

Tidigare hade allt fokus legat på att 
alla mina anfall enbart var provo-
cerade genom en livsstil med för 
lite mat, dålig sömn och för mycket 
träning. 

- Teamet som gjorde 
utredningen blev 
mycket undrande 
över att jag inte kon-
taktat dem tidigare 
efter alla anfall jag 
haft, men som sagt 
var, hade jag första 
gången fått höra 
att det enbart 
var provocera-
de anfall. Och 
jag skämdes då 
och skyllde på 
mig själv varje 
gång. 

- När jag väl 
fick kontakt 

och sjukhuset 
gjorde en utredning under 
2018 så var bemötandet otro-
ligt bra och jag fick den bästa 
hjälpen som jag kunde tänka 
mig. 

Yogan blev en väg framåt 
- Yoga började jag med då jag 
hade tufft med ätstörningar 
och det hjälpte mig att dämpa 

11 

ångest och även inse att all kraft, 
tankar och styrka ligger inom mig 
själv. Att även lära sig yogan på 
alla plan inte bara fysiskt utan även 
öppna upp för andligheten, ta bort 
egot och hjälpa andra. Jag började 
dela min yoga och det blev mycket 
uppskattat och därefter valde jag att 
gå från sjukskrivning till att driva 
mitt eget företag; hålla yogaklasser 
och idag mycket mer som instruktör 
i ståpaddling, hålla  workshops  och 
utbilda personer... och mer finns att 
göra och dela. Yogan får mig att se  
Mart  och visa, våga agera vilket jag 
även delar till andra där dom ser att 
så kallade hinder inte stoppar oss 
utan vi kan gå vidare med mer kun-
skap om oss själva och livet. 

De största fördelarna 
- Största fördelen är att kunna stänga 
av allt 'brus' på utsidan och arbeta 
med andetaget. 

- Andetaget som kan stoppa pa-
nikångestattacker som jag ofta fick 
då jag trodde jag skulle få ett anfall 
samt även lära sig läsa av kroppens 
energi och våga stanna och ta det 
lugnt, men även våga prova, gå vi-
dare och verkligen leva utan att låta 
en diagnos styra. 

Det gäller att ha närvaro och lyssna 
till kropp och knopp! Att arbeta med 
andetaget och lära sig lyssna på sin 
kropp varje dag, berättar Maria. 

Text: Zoran Alagic 
Foto: Pontus Ny, Sofia Sandström 



Rep ter med epilepsi 
Katarina Wahlström är reporter  pa pa  
P4 Sörmland Sveriges radio och hon 
gjorde ett reportage om sin epilepsi 
för några år sedan. DtiIiIis  
sätt att berätta- 

Hon bor pålandéti Sörmland och 
har levt med epilepsi sedan hon var 
19 år, men fick sin epilepsidiagnos 
först när hon var 31. Idag är hon 54 kr  
med en sambo och hon har tre barn 
och ett barnbarn. 

- Anda sedan jag blev fri från mina epi-

leptiska anfall så har jag velat berätta 

min historia, och jag har också försökt 

skriva om det men inte fått till det. 

Sedan var jag på en kurs om doku-

mentärt berättande i radio och då 

kände jag att det ar ju självklart det jag 

ska göra: "En självbiografisk radiodoku-
mentär", förklarar Katarina Wahlström 

när Epilepsia intervjuar henne. 

Hur är livet med epilepsin? 
- Idag lever jag ett helt vanligt liv for-

utom att jag äter medicin två gånger 

om dagen. Eftersom jag år journalist 

så utsatts jag ju for stress i arbetslivet, 

och jag trivs med att ha många bollar i 

luften och fatta snabba beslut når det 

händer. Jag trånar mig hela tiden på 

att hantera stress och försöker också 

prioritera att återhämta mig och ta det 

lugnt når jag ar ledig. 

Hur såg du att sjukdomen påverkade 
dig? 
- Då jag fortfarande hade epileptiska 

anfall, hade jag alltid en reservplan for 

nästa dag. Ofta kände jag på mig kväl-

len innan att det skulle kunna hända 

under natten. Fanns någon vuxen i nar 

heten som kunde ta hand om barnen? 

Om inte, vem kunde barnen ringa. 

Hade jag ett avtalat  mote  nästa dag till 
exempel, då berättade for nago 

eller flera att jag har epilepsi Irman 
ur  jag påverkas av det for att undvika t 

hamna i en situation där till exempel 

någon skulle hitta mig nar jag var sjuk, 

eller att någon skulle försöka ringa mig 

när jag inte kunde uttrycka mig, på 

grund av anfallen. 

- Jag var otroligt känslig för stress och 

ville ändå studera på universitet, men 

jag hade svårt att klara salstentor och 



kanske tidigare =Dee  

hag  erkänna någon 
berättar «EN)  puctec391 

att jag trodde 

GD1) IOTA äntligen förklaring  

Under ekonomi. 

till  andra. @Effin  problem  

ah sambo  DidD 
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alb  IDA=  
iä9192  

whade 

fick epileptiska anfall i samband med 

det. Inte i salen utan hemma, på natten 

innan eller efter. Jag har aldrig ramlat 

ihop i en offentlig miljö, vilket jag år 

tacksam över. Jag kunde få upp emot 

15-20 anfall på ett dygn, så sedan var 

jag helt utslagen både psykiskt och 

fysiskt upp emot en vecka efteråt. 

Vilken bild fick du av hur dina barn 

upplevde attackerna? 

- Det berättar ju barnen själva om i do-

kumentären, men min äldsta son fick 

ju ta mest ansvar om inte min sambo 

var hemma. Jag var skild från barnens 

pappa då och min äldste son fick 

ringa efter pappan eller någon av våra 

närmaste grannar så fick de komma 

och ta hand om barnen och mig. Men 

i dokumentären så är det min yngsta 

son som har starkast minnen av hur 

det var att se sin mamma ha epilep-

tiska anfall. Jag orkade inte med varken 

ljud eller ljus när jag var sjuk och låg 

ensam i ett mörkt rum tills det var över. 

Barnen åkte oftast till sin pappa eller till 

mina föräldrar. 

Du talade om att det var sorglig läs-
ning när du gick igenom dina journa-

ler. Vad menar du med det? 

- I samband med mitt arbete med 

dokumentären beställde jag alla mina 

journaler som har med epilepsin 

att göra. Jag var ju 19 år når trafik-

olyckan hände som gav en skada på 

min hjärna, men jag förstod ju inte 

då vilka konsekvenserna skulle kunna 

bli av hjärnskakningen. Jag önskar 

att läkarna informerat mig mera om 

symptom jag skulle vara vaksam 
och kallat mig till ett återbesök, 

uppmanat mig att anmäla olyekan 

försäkringsbolaget. Jag har sökt läkare  

för huvudvärk, illamående 

och synförnimmelser, 
sen migrän. 

- Hade jag 

jag sluppit 

åtminstone 

då och ville 

att jag var 

i min dokumentär, 

hade en 

kom. När 

fick jag 

allt berodde  

Slutligen, Carawchliftgellil 
men har påverkat cr.0131119V 
- Den har naturligtvis begränsat 
otroligt Effiblo 
också påverkat uulim 
flera år 

vågade 

mina barn 

sjuk och 
I flera 

någonsin 

liv och jobba åtta 

Det har också gjort 

och stark relation till 

mina barn. 

Idag jobbar jag som journalist 

i det yrket är alla livserfarenheter 

till nytta. Jag har till exenvel 

et 'erfarenheter att hur d 

leva med en sjukdom 

Det är också en drivkraft 

journalistiska arbete. 

Text: Zoran Alagic 
Foto: Robin Gustavsson/Sveriges 
Radio. 

Länk till radiodokumentären "Jag är 
ju sjuk i huvudet - om att leva med 
epilepsi": https://sverigesradio.se/ 
avsnitt/118051 
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Noah Martine11 

d 1,  

Varje sommar anordnar för-

bundets ungdomssektion ett 

läger för unga med epilepsi, 

med stöd av Föreningen Mar-

garethahemmet och Sunner-

dahls handikappfond. 

Även årets läger blev en 

succé! 

E
n vecka om året ges vi 
som är med på 
Summercramp en möj-
lighet att vara som alla 
andra. Njuta av att vara 
trygga, träffa vänner och 

ha otroligt roligt tillsammans. 
Det är svårt att förklara hur mycket 

det betyder. Som en enda stor familj 
upplever vi glädje tillsammans som 
håller oss tankade med energi nog 
för ett helt år. 

Veckan startade med ankomst på 
söndagen. Förväntansfulla och 
spralliga började vi med lek och 
presentation i danssalen. 32 ungdo-
mar och 17 ledare blev snabbt en 
enda stor grupp. Senare denna första 
dag packades väskor upp och vi lär-
de känna vår nya lägerplats. 
Åsa folkhögskola, insåg vi snabbt, 

hade allt och vi såg fram emot en 
lovande vecka. 

Måndag 
Dagens första aktivitet var pyssel. Vi 
skulle skapa monsterhuvuden, ett 
projekt som visade sig bli veckolångt 
och hysteriskt kul. Det passade bra  

eftersom att man emellanåt behövde 
en lugn stund med eget pyssel. 

Eftermiddagen bjöd på femkamp 
i regi av ledarna Jan och William. 
Klunga fysiska övningar blandat 
med mer trixiga uppgifter för hjär-
nan. 

Det stekte på bra i solen och mäng-
der med vatten och solskyddskräm 
gick åt. På kvällen när värmen lagt 
sig en aning avslutade vi med 
brännboll. 

Tisdag 
En hel dag som gick i Ingmar 
Bergmans tecken. Dock med större 
entusiasm och inlevelse. Vi testade 
att från grunden skapa en kortare 
pjäs i mindre grupper. 

Allt från att komma på vad pjäsen 
ska handla om, utifrån temat 
"summercramp" och vad detta be-
tyder för gruppen, till att träna och 
spela upp inför alla. 

Alla lade ner sin själ i detta. Att 
skriva manus och tolka känslor gjor-
des med bravur. Varje grupp hade 
tolkat temat på sitt alldeles egna sätt, 
vilket gjorde det spännande att se.  

En röd tråd i allas pjäser var dock 
vikten av att på Summercramp får 
alla vara med och vara sig själva. 
Efter en välförtjänt middag var det 
filmkväll med filmen Coco. Popcorn 
och skratt fyllde salen. 

Onsdag 
På förmiddagen hade vi spel som 
aktivitet. All världens sällskapsspel 
dukades fram. 
Vår alldeles egna trollkarl, William, 

showade för oss efter lunch och hur 
vi än försökte så lyckades vi inte 
förstå hur han gör. 

Dagen gick sedan åt till att öva på 
det man ville uppträda med på 
kvällens samkväm. Det blev en fan-
tastisk kväll med både  stand-up,  
sång, trolleri och teater. 

Torsdag 
En dag när alla vaknar med en pirrig 
känsla i magen för man vet vad som 
kommer. 

Vi startade med att använda hjär-
nan med samtal kring ämnen som 
skola, sex, epilepsi och familj. Upp-
skattat och skönt för många att 
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Inför trollbunden 
publik showar 

lägrets magiker 
William Ziden. 

9 S 
Ett epilepsiläger innebär j  att just epitepsi 
är ganska närvarande. Petta år slog vi nog 
rekord i större anfall ock mängd akutmedicin 
som delades ut.Trots detta så var det inget 
som varken störde eller bekymrade deltagarna. 

Agnes Eksell får make up av Emma 
Lerjestam. kunna ventilera och byta livserfa-

renheter. Vi firade också en av 
deltagarna som fyllde år och åt 
tårtor i mängder. Efter lunch hade 
vi avslappningsövningar, som 
behövdes för att ladda batterierna 
inför kvällens  disco.  

Så var det dags; piffning, fixning, 
hår och kläder allt skulle vara på 
topp. Snygga och alldeles underbara 
gick vi sedan för att avnjuta god mat 
innan veckans  highlight  startade. 

Discot var ösigt som aldrig förr och 
dansandet tog aldrig slut. Danstäv-
lingen var ju ett måste och otroligt 
uppskattat. Svettiga, lyckliga och 
kanske lite trötta ramlade vi alla i 
säng lite senare än vanligt. 

Fredag 
Som vanligt hade vi denna dag lapp-
skrivning. Det innebär att man ska 
skriva tre bra saker om alla på lägret. 
Med sig hem får sedan alla en påse 
med bara positiva meningar. Helt 
enkelt lappar att läsa, om och om 
igen en dålig dag. 

Efter lunchen hade vår egen 
Gustav ordnat aktiviteter för alla. 
Brännboll i tre varianter. Spännande 
och kul med nya sätt att spela på.  

Det blev extra intressant då vi körde 
ledare mot deltagare. Det resulterar 
ofta i varierande känslor, allt från 
övertaggning till smärre utbrott från 
båda sidor. 

Vi avslutade kvällen med bildspel 
från veckan som gått och utdelning 
av diplom. 

Lördag 
Sorgens dag. Den där dagen som 
man inte vill ska komma. Alla ska 
resa hem. Dock kan vi ju vara helt 
säkra på att vi alla ses igen och att 
man måste resa hem för att kunna 
komma tillbaka. 

Tack alla som gjorde denna vecka 
fantastisk! Vi är så glada att vi har 
er. 

Anna Eksell och Sara Andersson 
Foto: Celine  Medina  

Högsta koncentra-
tion vid lappskriv-
ning. Fr  vä Olivia  
Einarsson,  Noah  
Martinell och 
Stella Stenman. 
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Emma Lerjestam och Linus Gunnari 
funderar.. Vilken tårta ska man ta? En 
bit av varje, kanske... 
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Visst går det att resa i 
världen med epilepsi 
i bagaget 

Det är många som drar sig 
undan och lever mer be-
gränsande liv än de egent-

ligen kanske skulle behöva. Det var 
aldrig ett alternativ för ressugna Elsa 
Lundqvist. Hon hör också till dem 
som är i det närmaste anfallsfria 
med hjälp av medicinering. 

Här berättar Elsa för Epilepsia om 
sin resa. 

- I början av 2017 packade jag 
väskan för första gången och åkte 
med tre vänner till Australien och 
Indonesien. Vi spenderade mycket 
tid vid den australienska östkusten 
och sedan reste jag och min dåva-
rande pojkvän till Indonesien för att 
öluffa (Bali,  Lombok  och  Komodo-
öarna). 

I februari i år så packade jag väsk-
an för andra gången, men den här 
gången ensam! 

Tanken var nu att åka till Kanada i 
två månader och vara volontär på en 
organisk farm. Men första stoppet 
(Toronto) fångade mig totalt så det 
slutade med att jag ansökte om 
arbetsvisum för att kunna jobba i 
Kanada. 

I väntan på det så åkte jag först ner 
till den mexikanska östkusten och 
sedan till Kuba,  Havana.  I början på 
maj fick jag mitt visum och flög till 
Toronto där jag nu har fått ett jobb 
och en lägenhet. 

Medicinen avgörande 
- När man reser med epilepsi är det 
viktigt att tänka på att man har med 
sig medicin den tid man har tänkt 
vara borta. Det kan bli problematiskt 
om medicinen inte räcker till, det 
hände mig på den här resan. Jag 
löste det på så sätt att jag mötte upp 
min familj i New York City för en 
semester-weekend och de hade 
med sig min medicin. Min mamma 
har fullmakt så hon kan ta ut min 
medicin på apoteket. Jag har även 
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gjort det till en vanesak att berätta 
för min omgivning att jag har epilep-
si, men att jag inte har fått anfall 
sedan våren 2016 och att jag medici-
nerar dagligen. När det är mycket 
vattenaktiviteter ser jag till att inte 
dricka alkohol och helst inte vara 
bakis heller. Och främst, att när jag 
är i vattnet, så är jag inte ensam utan 
sällskap med någon som vet om att 
jag har epilepsi. 

Berikande resor 
- Det har varit extremt många möten 
med de mest underliga och fantas-
tiska personer man kan tänka sig. 
Jag har mött personer som alla har 
en egen historia att berätta. Det är 
klyschigt, men jag märker hur jag 
utvecklas av dom eftersom alla har 
något att lära. 

Den enda incidenten som uppstod 
med min epilepsi var när mina me-
diciner tog slut. 

Bieffekter av medicineringen 
- Jag anser mig vara mycket lyckligt 
lottad, eller kanske tur i oturen. Det 
jag menar med det, är att jag har tu-
ren att inte få anfall varje dag, må-
nad eller ens år. Och det öppnar upp 
för möjligheten till att leva ett myck-
et aktivt liv. Det enda som egentli-
gen stoppar mig är konsekvenserna 
av medicinen. 

- Jag har dock blivit mycket argsint 
av mina mediciner, vilket har lett 
till många onödiga konflikter. Men 
samtidigt har medicinerna jag tar nu 
haft bra effekt på mina ryckningar, 
(en ryckning kan göra att jag kanske 
tappar något och blir ofokuserad för 
några sekunder) som jag har. Där-
för har jag inte velat byta ut mina 
mediciner. Så jag har försökt hitta 
lösningar på annat håll istället, helt 
enkelt försökt vara lite kreativ. Och 
det jag kommit fram till som hjälper 
med min ilska är att utesluta socker 



21-åriga Elsa Lundqvist har valt att åka ut i 
världen. Här berättar hon hur hon tänker om 
sina resor och om att kunna leva ett aktivt liv 
med epilepsi. 

från mitt dagliga intag och träna! Så 
jag fokuserar mycket på det. 

Epilepsin och identiteten 
- Jag tänker inte att sjukdomen iden-
tifierar mig som person. Jag vill inte 
att den ska göra det, för jag anser att 
sjukdomar ibland kan ta för mycket 
plats. Ibland är det oundvikligt, men 
för mig har det blivit viktigt att fo-
kusera på hur man på bästa sätt kan 
anpassa sin livsstil för att leva med 
epilepsi och må bra både fysiskt 
och psykiskt. Det är en väldigt svår 
balans. 

För min del har det blivit väsent-
ligt att tänka på kost, träning och 
alkoholintag. Men ibland så händer 
det att jag slarvar med medicinerna 
eller kanske dricker alkohol när jag 
inte borde göra det, men samtidigt 
mår jag bra av det för jag låter inte 
min sjukdom ta så stor plats just i 
den stunden. Men jag tycker det är 
betydande att tänka på vad man 
själv kan göra åt situationen än att 
låta sjukdomen ta över. Låt mig på-
peka att jag förstår att det ibland är 
oundvikligt!  

Relationer med familj, vänner och 
omgivningen 
När jag fick mina första anfall 2016 
var det svårt att första vad som på-
gick för mig, min familj och vänner. 
Mitt första anfall hände ensam i bad-
rummet och då minns jag att jag 
trodde att jag var så bakis att jag 
bara hade svimmat till en stund. 

Mitt andra var på en kräftskiva ute 
i skärgården med mina vänner. 

Dagen efter gick jag upp för att 
hämta ett glas vatten och på väg till 
diskhon 
ramlade jag 
ihop. 

Jag minns 
såklart inte 
någonting 
under an-
fallet, men 
när jag 
vaknade till 
var mina 
vänner väl-
digt rädda 
och upp-
skakade. 
Där och  

då visste ju heller ingen att jag hade 
epilepsi och hur det skulle hanteras. 

Jag minns inte mycket mer från 
det mer än att en helikopter kom och 
hämtade upp mig och tog mig till 
sjukhuset. Till en början var läkarna 
säkra på att jag inte hade epilepsi 
och det var också det jag berättade 
för mina vänner. 

Epilepsin får inte styra 
- Jag har inte känt av att mina vän-
ner eller familj har varit överbeskyd-
dande på något sätt, men jag tror att 
det är för att jag har försökt se till att 
min epilepsi inte ska ta för stor plats 
i mitt liv. 

Jag tror att det kan ha funnits en 
rädsla i omgivningen när jag har 
druckit alkohol i början, när jag blev 
diagnostiserad. Återigen, eftersom 
jag inte gav sjukdomen så stor upp-
märksamhet och levde mitt liv som 
vanligt. Och då när jag var 16 tog 
alkohol ganska stor plats i livet och 
det gav jag helt enkelt inte upp... 

Något jag kan tänka mig oroade 
min omgivning. 

- Men det är helt ärligt ingen som 
har reagerat så mycket på min epi-
lepsi eftersom att jag endast haft 
totalt fyra anfall. Den som har varit 
orolig är min mamma, men det är 
främst för att jag äter så mycket me-
diciner, vilket jag också är orolig för. 
- Mina vänner har varit väldigt lug-

na under anfallen förutom kanske 
första gången, när ingen visste vad 
som pågick. 

- Jag minns att det försökte proppa 
in en plånbok i munnen på mig ha-
ha, men det var bara utav ren god-
het för det är ju vad man ser på TV. 

Zoran Alagic 
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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 3" som skall vara förbundskansliet tillhanda senast den15 november 2019. 
Svenska Epilepsiförbundet 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
Vinnarna presenteras i nästa nummer av Epilepsia. 
Lycka till! KRYSSET 3 — 2019 
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Gratulerar! H 
Kerstin Löndahl, >6: 

"Jag hade behövt prata om det . 
vardagliga livet med epilepsianfall" 

Hanaskog 
Du vann förra tävlingen! 
Två biobiljetter är på väg! 
På sidan 13 i artikeln med 

Johan Heltne stod citatet: 

Kan du hitta var det står och 

På vilken sida står det följande: 

Det gäller att ha närvaro och lyssna till kropp och knopp! 

vinna två biobiljetter ? 

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

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

Lycka till! 

SVERIG 
ElInTEIM  

UM  UPP TILL  -; 

125.000KR1 
MÅNADEN I 5 

344 

SVERIGELO1TEN 

GRATTIS! 
Bland alla flitiga korsordslösare har vi dragit följande 

vinnare till det förra krysset. Sverigelotter är på väg! 

Peter Killberg, Vittsjö 
Birgitta Olofsson, Trelleborg 
Aina Svensson, Asarum 

till våra sparare 
som detta år 
bidragit med 

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

Här är lösningen på föregående korsord! 
. 
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Swedbank Humanfond 
- för dig som vill spara med både 
hjärna och hjärta. 

Fonden placerar sitt kapital i svenska bolag som tar stort 
ansvar för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, 
affärsetik och miljön. Humanfondens samarbetsorgani-
sationer arbetar världen över med bland annat bistånd, 
hjälpverksamhet, mänskliga rättigheter, miljö, natur 
och forskning. Fonden är även Svanenmärkt, 

Läs mer på swedbank.se/humanfond  

Tänk på att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde 
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning 
och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Humanfond finns att 
hämta hos din återförsäl'are eller å swedbank.se/humanfond  
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Försäkringskassan måste återta 
sin samhällsfunktion 

Att utförsäkra redan sårbara 
människor är ovärdigt väl-
färdsstaten Sverige. Det är 
tydligt att socialförsäkringen 
inte längre hanteras som den 
allmänna försäkring den är 
tänkt att vara, skriver Elisa-
beth Wallenius, ordförande 
för Funktionsrätt Sverige i 
Dagens Samhälle. 

På Försäkringskassans hemsi-
da kan man läsa att alla som 
bor eller arbetar i Sverige är 

försäkrade enligt det svenska social-
försäkringssystemet. Att vara försäk-
rad innebär att man under vissa för-
utsättningar, i det här fallet inkomst-
bortfall på grund av sjukdom, funk-
tionsnedsättning eller föräldraskap, 
har rätt till ekonomisk kompensa-
tion. För denna trygghet betalar man 
en kostnad, i det här fallet sociala 
avgifter. 

Socialförsäkringen har en viktig 
samhällsroll och ska utgöra en själv-
klar trygghet för individer, hushåll, 
arbetsgivare och för hela samhälls-
ekonomin. Vi menar att Försäkrings-
kassan inte längre lever upp till upp-
draget att förvalta försäkringen på 
bästa sätt. I stället för att erbjuda 
trygghet och stöd har myndigheten 
blivit en slags kontrollinstans. 

Funktionsrätt Sveriges mejlkor-
gar översvämmas av berättel-
ser om hur Försäkringskassans 

misstänksamhet, stränga granskning 
och ofta orimliga praxis ödelägger 
en tidigare fungerande tillvaro. 

Det handlar om avslag och indrag-
ningar av flera stöd i socialförsäk-
ringen som sjukpenning, personlig 
assistans, sjuk- och aktivitetsersätt-
ning, bilstöd, handikappersättning 
och vårdbidrag. 

Epilepsia 3 - 2019 

Kassans egen statistik talar sitt tydli-
ga språk. Mellan 2016 och 2018 har 
antalet personer som fått sjukpen-
ning minskat med 4 procent och 
kostnaderna med drygt 1,6 miljarder 
kronor. Bakom dessa siffror döljer 
sig i de flesta fall människor som är 
för sjuka för att arbeta, men som 
antingen tvingas att arbeta ändå 
eller får försöka hantera ett inkomst-
bortfall. 

Detsamma gäller personlig 
assistans. Antalet personer 
som anses vara assistans-

berättigade har sedan 2014 minskat 
med cirka 1 650. Staten har under 
samma period sparat cirka 3,3 mil-
jarder kronor. 

Följden blir bland annat att perso-
ner som behöver assistans för att 
kunna arbeta tvingas sluta och att 
många familjer med barn går på 
knäna på grund av bristande stöd. 

Vi ser en markant minskning, hela 
18 procent, av de som beviljas sjuk-
eller aktivitetsersättning för att de 
på grund av varaktig sjukdom eller 
funktionsnedsättning inte kan arbe-
ta. 

Många av dessa personer får inget 
arbete och tvingas leva på kommu-
nalt försörjningsstöd, ett bistånd 
som är tänkt för kortare perioder. 
Även detta är ett nålsöga, då stödet 
inte tillåter några egna tillgångar. 

Efter stark kritik, inte minst från 
civilsamhället, oppositionen, 
Inspektionen för socialförsäk-

ringen samt den allmänna opinio-
nen, har regeringen dragit tillbaka 
det så kallade niodagarsmålet och 
åtgärder genomförs för att fler återi-
gen ska beviljas statlig assistans. 

Men det är som om den återhåll-
samma linjen har fått ett eget liv 
inom Försäkringskassan. Man hän-
visar till tolkningen av olika preju-
dicerande domar och talar om ökad 
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rätts- 
säkerhet 
i hand- 
lägg- 
ningen. 
Vi menar att det handlar om en krea-
tiv tolkning av praxis, som många 
gånger gör individen rättslös. 

När Försäkringskassans prognos 
för perioden 2019 till 2021 visar att 
kostnaderna för både sjukpenning 
och sjukersättning beräknas fortsätta 
att minska, blir vi mycket bekym-
rade. 

Det är tydligt att socialförsäk-
ringen inte längre hanteras 
som den allmänna försäk-

ring den är tänkt att vara. Samtliga 
ersättningsnivåer är, relativt löne-
läget, lägre än någonsin och allt fler 
kompletterar med andra försäkring-
ar. De som inte har råd, eller som 
inte har ett arbete, riskerar att slås ut. 
Det är illa nog att många som får er-
sättning lever på orimligt låga för-
sörjningsnivåer, exempelvis är ga-
rantinivån för sjuk- och aktivitets-
ersättning maximalt 9 590 kronor i 
månaden före skatt, men att också 
utförsäkra redan sårbara människor 
är ovärdigt välfärdsstaten Sverige. 

Socialförsäkringens samhällsbä-
rande roll måste återupprättas. 
Den ska bidra till att alla män-

niskor kan arbeta till hundra procent 
av sin egen förmåga och erbjuda 
ekonomisk trygghet för dem som på 
grund av sjukdom eller funktions-
nedsättning inte kan arbeta. 
Vi ser fram emot en dialog med 

regeringen och Försäkringskassans 
nya ledning om hur myndigheten 
kan återta sin viktiga samhällsfunk-
tion. 

Elisabeth Wallenius 
Ordförande 

Funktionsrätt Sverige 



50 miljoner 
skäl att tala om 

epilepsi. 

EPILEP.tt 

www.epilepsis 
Svenska EpilepsIforbundet 

Gränslöst roligt i Blekinge! 
Medlemsaktiviteterna i Blekinge 
under 2019 har precis som vanligt varit 
årsmöte i mars, planeringsträff i maj, 
sommarträff i juni, träff på Valjeviken 
i augusti och så småningom blir det 
också en julfest med julbord i decem-
ber! 
Ibland får man en lite vild ide om att 

"i år ska vi göra något annorlunda", 
men det landar oftast i att det blir som 
vanligt - för vi har ju så förbaskat trev-
ligt på våra träffar och varför ändra på 
ett vinnande koncept? 

Helgen 23 till 25 augusti var det 
premiärdags för det rekreations-
läger för vuxna med epilepsi 

och anhöriga som vi valt att kalla en 
gränslös träff i regi av förbundets stu-
dieutskott. Inbjudan till lägret gick till all 
landets föreningar och vi gladdes åt att 
kunna välkomna deltagare så långt ifrån 
som Älvdalen i Dalarna. 

Det kändes naturligt att valet av plats 
för premiären skulle bli Valjeviken i 
Sölvesborg, där vi haft träffar med före-
ningarna i Blekinge och Skåne (för några 
år sedan anslöt även föreningen från 
Kronoberg) i 24 år med ett väl inarbetat 
koncept i samarbete med Valjevikens 
Folkhögskola. 

Tillsammans var vi ett 50-tal deltagare 
som njöt av en helg med fantastiskt vä-
der och ett varierat utbud av aktiviteter 
samt föreläsningar och efter registrering 
samt inkvartering i Drottninggården på 
fredagen fick vi en mycket intressant 
föreläsning om "LSS-på gott och ont" av 
Anna Barsk Holmbom. 

Ämnet är ju verkligen "hett" och frå-
gorna var många från den intresserade 
publiken. 

På kvällen spelade orkestern Svennes 
härlig 60- och 70-tals musik, som pu-
bliken sjöng med i med liv och lust och 
ett bejublat inslag var en uppvisning i 
rullstolsdans av Martin och Karin Råd- 

berg från Göteborg. Vi hann även med 
ett uppskattat musik-quizz, som jag själv 
tyckte hade riktigt klunga frågor! 

Lördagsförmiddagen startade med 
en föreläsning om vikten av rätt 
kost, sömn och livsstil för att ha en 

bra balans i tillvaron samt en spännande 
prova-på-aktivitet med Medi-Yoga av 
folkhälsopedagog Sara Gadd. 

Eftermiddagen var egenligen vikt åt 
diskussion kring de nationella riktlinjer-
na, men Sven Pålhagen som skulle leda 
diskussionen fick förhinder av familje-
karaktär. 

Programmet stuvades därför om och 
efter lite rundringning och förfrågningar 
ställde så neurologen och överläkaren 
Mayya Malmström från Karlshamn upp 
och höll en både intressant och populär 
föreläsning om dagens epilepsivård, 

Berndt Ohlin tackar neurolog Mayya 
Malmström for uppskattad medverkan. 

Helen Söderström och Magnus Strömberg. 

samt om hur man som läkare tänker när 
det gäller läkemedelsterapi! 

Lördagskvällen innebar en delikat och 
riklig grillbuffé på terassen med utsikt 
över havet och ett umgänge med det 
"goda samtalet" deltagarna emellan, 
som är så viktigt och som oftast inte 
hinns med. 

Söndagen inleddes med en efterfrå-
gad och speciell aktivitet — guidad 
flottfärd ute på viken och det var 

många av kursdeltagarna som tog tillfäl-
let i akt och fick uppleva en härlig tur på 
ett spegelblankt hav. 

Efter förmiddagsfikat fick vi som en 
avrundning av helgens rekreationsläger 
en tankeväckande föreläsning i diskus-
sionsform av kurator Bengt Andersson 
om den problematik som kan finnas 
med att leva med en epilepsidiagnos i 
familjen. 

Det var en samling nöjda och något 
trötta deltagare, som efter lunchen begav 
sig hemåt och av flera fick jag frågan - 
"när blir det ett läger nästa gång och kan 
jag anmäla mig redan nu?" 

Berndt Ohlin 
Foto: Ingvor Aiha 

   

Seminarium om epilepsi,  stroke  och afasi, 23 oktober i Göteborg 
Epilepsiforeningen toppade sitt mycket imponerande höstprogram med en delikat 
och kreativ tårta. Bakom kreationen stod styrelseledamoten Fuad Solakovics hustru, 
Amira Solakovic. 

På programmet för hösten fanns bl a ett seminarium om epilepsi,  stroke  och afasi 
riktat bl a till personal inom hemtjänst, personliga assistenter m fl. 
Seminariet äger rum 23 oktober kl. 13-16,  i  Kongressalen, Folkets Hus, Järntorget, 
Göteborg. 
För mer information och anmälan till mariella.e.olsson@gmail.com  (0768-915949) 
eller epilepsigbg@gmail.com, senast 11 oktober. 
Välkommen! 

 

HOSTPROGRAM 2019 
EPREPSIFORENINGEN 

I GÖTEBORG 

 

21 
Epilepsia 3 - 2019 



22 

Unik Försäkring 
Alla medlemmar kan teckna 

en olycksfallsförsäkring i 

Unik Försäkring 

I. '  Ili  DEL 
www.unikforsakring.se  

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

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

Bli medlem! www.epilepsi.se  - 08-66941 06 info@epilepsi.se  

1r 

..„ 
Kongress 

Svenska 
Epilepsiförbundet 
18-20 oktober 2019 

153111— 
Ate%  

Suppleant 
Arne  Hertzberg  
Sven Wernvik 
Örjan Wiklund (adjungerad)  
Therese  Lerjestam 
Helen Karsberg 
Berndt Ohlin (adjungerad) 

Nästa nummer av Epilepsia 
utkommer  i  slutet av 

december! 

Epilepsiförbundets styrelse 

Tf ordförande 
Anna Eksell 

Ordinarie ledamot 
Sven Pålhagen 
Ann Andersson 
Peter Söderström, vice ordförande 
Wiveka Jönsson 

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 halskedja 70 kr 

• Halsband med karbinhake 80 kr 

• Pins 40 kr 

• Armband 80 kr 

Tillkommer expeditionsavg/porto 30 kr 

FÖRBUNDSKANSLIET 

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

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

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

www.epilepsi.se  

Epilepsia 3 - 2019 



Vi finns på 
många håll! 

Vår strävan är att 
finnas till hands. 

Om vi ligger långt ifrån, slå 
en signal till närmaste 

epilepsiförening så kanske 
vi kan hjälpa till med 

information, råd och stöd! 

Epilepsiföreningar/ 
kontaktpersoner 

Blekinge län 070-3141108 

Dalarna 0243-62738 

Epilepsi i Bohuslän 0304-10334 
Gävleborg 026-612223 

Göteborg 031-136062 

Halland 076-7961020 

Hultsfred -Vimmerby 0495-13112 

Härnösand 070-529 78 47 

Jämtland 063-137841 

Jönköping 0761-729541 
Kalmar län 0499-40043 

Kalmar m omnejd 070-6530201 

Karlskrona 0455-82407 

Kronoberg 0727-445123 

Linköping 070-4992842 

Lund 076-8388876 

Malmö 040-181610 

Norra Skåne 0451-89566 

Norra Älvsborg 072-8897143 
Norrbotten 073-1803767 

Norrköping 0702-032715 

Oskarshamn 0499-40043 

Ronneby 0457-20049 

Stor-Stockholm 08-6508150 

Skaraborg 0512-60654 

Skåne län 0451-89566 
Sundsvall 070-529 78 47 

Södermanland 070-2214814 

Södra Hälsingland 073-0974533 

Uppsala 070-3881686 
Värmland 0767-931951 

Västerbotten 070-2221800 

Västernorrlands län 070-529 78 47 

Västra Blekinge 070-296 86 89 
Örebro 019-467111 

Östergötland 070-5299524 

Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom 
Båda tillstånden är ovanliga och börjar i barndomen. Lennox-Gaustats syndrom karaktä-
riseras av en stor mängd kramper av olika slag. Sjukdomen debuterar vanligen mellan tre 
och fem års ålder. I stort sett alla barn med Lennox-Gastauts syndrom utvecklar inlär-
ningsproblem och intellektuella handikapp och för många påverkas också de motoriska 
färdigheterna negativt. 

Dravets syndrom är en ovanlig genetisk sjukdom som debuterar under det första 
levnadsåret med frekventa feberrelaterade kramper, varefter andra typer av kramper och 
ofrivilliga muskelspasmer uppkommer. Barn med Dravets syndrom har oftast försämrad 
språklig och motorisk utveckling. 

Källa:  FDA  

Sommar  nine  

Härlig uppställning av såväl stor som liten på 
Furubodalägret en helg i slutet av juli. Grill-
kväll vid Strandstugan där det också bjöds på 
delikata tårtor. Foto: Fredrik Lindahl. 

Grönt ljus för cannabis-läkemedel även i Europa 

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten  FDA  
har godkänt ett cannabisbaserat läkemedel; 

Epidyolex med den aktiva substansen cannabidiol, 
CBD. Nyligen har också den europeiska läkemedels-
myndighetens (EMA) medicinska expertkommitté 
CHMP rekommenderat att Epidyolex godkänns 
även i EU. 

Epidyolex är avsett som tilläggsbehandling för 
att minska antalet anfall vid två ovanliga former 
av epilepsi; Dravets syndrom och Lennox-Gastauts 
syndrom som ofta debuterar i barndomen. EU:s 

pertkommitte rekommenderar att läkemedlet 
godkänns som tilläggsbehandling med klobazam 
hos patienter från två års ålder. För att rekommen-
dationen ska vinna kraft måste den först antas av 

U-kommissionen. 
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Ire lIka ger  vinst Fyra  Ina  ger 

dubbel vinst! 
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Du spelar 
för Sverige!  rib  
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Adressändring: POSTTIDNING 

Namn 
BEGRÄNSAD 

Adress EFTERSÄNDNING 

Postadress Telefon Vid definitiv eftersändning 
återsändes försändelsen 

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

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

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

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

folkspel 
Svenskt föreningsliv gör Sverige bättre för alla. 
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