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81 000 svenskar

har en epilepsidiagnos

- är du en av dem?

Ring oss 08-669 4'l O6t



Vänner!
Jag är övertygad om att ni många gånger hört
kända idrottspersoner och artister med flera säga

att"jag lever min dröm".
Så skulle ocksåjag kunna uttrycka det för egen

del, ftir jag iir verkligen tacksam ftir den möjlighet
jag i min nuvarande ro11 har fått att kunna påverka
förutsättningama till en bättre vård och därmed
livskvalitet för personer med epilepsidiagnos!

Under den planeringskonferens som ftirbunds-
sty,relsen och kansliet nyligen genomförde var det
två områden som särskilt lyftes fram som huvud-
fokus att arbeta med under de kommande tre åren.

Arbetet med att på alla tänkbara beslutsnivåer
verka ftir att de nationella riktlinjema inftirs fullt
ut i varden samt att antalet registreringar i kva-
litetsregistret ökar till verkliga nivåer iir fokus
nummer ett, och sanningen är att aldrig tidigare
har vi haft så goda förutsätkringar att kunna nå
framgång som vi har nu.

Vårl andra och minst lika viktiga fokus iir arbe-
tet med att bli fler medlemmar i ftrbundet!

Svenska Epilepsiförbundet är det naturliga och
självklara altemativet altvara medlem i om man
har en epilepsidiagnos eller om man är anhörig.
Detta ska vara utgångspunkten när vi bedriver vår
rekryteringsverksamhet - och här avser jag inte
bara helt nya medlemmar utan också medlemmar
som av olika anledningar har gått ur som medlem-

Medlemmen iir den viktigaste tillgången i en

ftirening och den som all verksamhet bygger på,

för det åir farhgt Xt betrakta medlemmen som en
bestiindig tillgång.

Precis som allt annat behöver medlemsrelationen
underhållas ftir att det ska fungera i föreningen.

Hur bra är vi på att"förvalta" de som redan är

medlemmar och hur kan vi attrahera fler av alla de

81 000 personer som enligt Socialstyrelsen har en

epilepsidiagnos?

Det är frågor som vi måste ta på storl allvaq
eftersom det faktiskt handlar om överlevnad fiir
vårt förbund som den enda intresseorganisationen

för personer med epilepsidiagnos och deras an-

höriga!
Nu ser jag själv fram emot en spiinnande tid de

närmaste veckorna med besök pä flera f<irening-

ars årsmöten, där jag möter medlemmama och tar
del av deras synpunkter på olika angelägna frågor.

Lev väl och ta hand om Dig - det är Du värd!

Berndt Ohlin
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I nästan hela sitt liv har Emma
Örtlund drömt om att bli foto-
modell. Samtidigt har hon känt sig
utanför på grund av sin intellektu-
ella funktionsvariation - och hen-
nes epilepsi har också bidragit tilt
känslan av utanförskap.

nder modeveckan i New
York i september ftirra året

blev drömmen verklighet.
I fllmen Catwalk: Från

Glada Hudiktill New York

som hade premiuir i bör-
jan av året. följer vi henne och vännerna i
Glada Hudikteatem på resan där de förverk-
ligar sin dröm: Att tillsammans vara model-
1er på catwalken.

Filrrren handlal ntest orn Emma Önlund som
kommer från Gislaved i Småland.

Det känns helt fantastiskt och sagolikt,
som en Askungesaga. Det är helt magiskt, har
E,mma beskrivit det som.

Filmen. sorn också ska bli en tv-serie. hand-
1ar även om mobbning och om hur många
med firnktionsnedsätning behandlas. Emma
har sjä1v berättat orn hur hon blev mobbad och
utfryst 1-ör att hon är annorlunda.

När Emma gick på gymnasiet herrma i
Småland blev hon mobbad på grund av sin
funktionsnedsättning. Hon drömde om att få
ha på sig en rosa balklänning, men när det var
dags för skolans studentbal så gick hon aldrig.
Hon r illc slippa mobbarna.

- Jag gjorde EEG niir jag gick i ettan i 1åg-

stadiet. Men då fick jag inte reda pä att jag
hade epilepsi. Jag hade inga anfall då. Jag flck
reda på det först närjag var 1 5 ar och hade fatt
mitt första anfall.

Vad var dina tankar då? Minns du hur din
familj och dina vänner reagerade. Och hur
reagerar din omgivning?

- Jag undrade varftir ingen hade sagt något till
mig, att jag hade epilepsi. Jag var väldigt led-
sen. Mamma och pappa visste inte hur dom
skulle göra vid anfall. Jag tror att dom tänkte,
det hrir är inte sant...

Mina viinner: jag minns att dom tyckte att
jag var tråkig. Jag hade väldigt mycket ont i
hur,udet och var inte så ofta med dom.

"vågn gå emot
d§as s,#ds§w G#§
z:åg* g#r de* dw

Vilka mediciner tar du?

- Jaghar Ergenyl Retard.

Hur har epilepsin påverkat dig? Vad är
det mest negativa med sjukdomen? Och
vad är det mest positiva med den?

- Epilepsin har påverkat mig jättemycket, jag
har varit väldigt rädd. Jag var bara hemma till
en början. Det tog §,ta till fem år innan jag
vågade vara vte bland folk. Jag var så rädd
för anfall.

Det mest negativa: jag kan inte ta körkort,
inte dricka alkohol. Jag måste tiinka på vad som
kan påverka mina epilepsimediciner. Exem-
pelvis hälsokostpreparat.

Det mest positiva: att min medicin funkar
så bra.

Vad är dina råd till andra som har epilepsi

- och till dem som inte vet så mycket om
sjukdomen?

- Det bästa är att titnka positivt. Man måste
leva och ha roligt. Man kan inte sluta leva ftir
att man har en sjukdom. Händer det så håinder

det.

- Till dom som har epilepsi: om man åir

rädd och har ångest, sök hjälp. Jag har fått
KBT. Våga gå emot din rädsla och våga göra
det du tycker är roligt.

- Till andra: om man ser någon som har
anfall, lägg personen på sidan. Lägg något
mjukt under huvudet. Ge inte dricka och stop-
pa inget i munnen! Ta det lugnt efter anfallet.
En del har något smycke eller miirke så man
ser om personen har epilepsi.

Zoran Alagic

*p*k*r #r r*§§g§. §e

Hur brukar dina anfall vara?

- Om min medicin inte fungerar så bra så har

1ag grand mal, eller stora anfall. Jag känner
mig frånvarande och trött. Yr och ont i hulu-
det. E{ter anfallet så kännerjag mig somjag
tror att det iir att vara bakfull. Illamående,
hur,udvärk och trött. Ofta har jag bitit sönder
tungan.

Som vuxen jobbar Emma nu på daglig verk-
samhet och trivs bra. Men hon hade kvar sin
dröm om att få ha på sig balklänning. Och
det skrev hon om i ett brev till Glada Hudik-
teatem där skådespelarna har funktionsvaria-
tioner.

Tillsammans med några av skådespelama
från Glada Hudikteatern blev det en resa tili
New York i USA.

Det var jättesvåft och jätteroligt. Man
fick inte titta in i kameran och man får tänka
på vad man säger och de säger gör om det och
gör orn det.

När hon kom hem kunde hon uppleva en

slags revansch när hon var på omslaget av

Amelia. (Och nu är hon ju även på Epilepsias

omslag!)

Vi ställde några frågor till Emma om hennes

epilepsi. Först av allt frågade vi när hon upp-
täckte att hon hade epilepsi?
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trpilepsi ska inte ses som
en kronisk sjukdonr
Unik s0-årsuppföljning av personer med epilepsi

Hur känns det att ha fullföljt denna
unikt långa studie. Hade du sådana ambi-
tioner/tankar då den inleddes?

- Det känns bra att kunna presentera resultat
som stämmer väl med den uppfattning som

1åg till grund ftir min ursprungliga undersök-
ning. Jag hade redan då klaft ftir mig att det

behövdes en uppftiljning för att ge grund för
en siikrare prognos. Att den sedan kom att

bli så lang som 50 ar fanns inte med i den

ursprungliga planeringen, säger Lars-Olov
Brorson till Epilepsia.

Den första pulrliceringen kom 1969 i en

rapport från Socialstyrelsen under rubri-
ken "Epilepsi hos barn och ungdomar: en

klinisk, psykometrisk och social undersök-
ning inom Uppsala län".

- Men redan i den ursprungliga studien 1964

kundejag visa att epilepsin ftir en del upphör-
de efter några enstaka anfall. Att många blev
anfallsfria veriflerades i en studie efter tolv år

och bekräftades i denna 50-ariga uppföljning.
Anfallsfrihet uppnåddes löpande under årens

lopp, säger Lars-Olov Brorson.

- Bamen och ungdomamas situation var

kopplad främst till deras intellektuella och
neurologiska status och endast i liten grad till
epilepsin och att det därför hos en del fanns

ett stort behov av stöd och rådgivning i utbild-
ning och l,rkesval, fortsätter Lars-O1ov Brorson.

- Det visar sig att prognos ftir att uppnå an-

fallsfrihet var speciellt god om man inte hade

tecken på hjiimskada. Vid svårigheter när det
gäller anpassning i hemmet, skola och yrkesliv
beror detta i ftirsta hand på bristande resurser

hos bamen eller i deras omgir,.ning och/eller på

att epilepsin tillmäts för stor befydelse, säger

Lars-Olov Brorson.

År 1987 publicerade Lars-Olov Brorson till-
sarrlmans med barnliikaren Lars Wranne en

uppföljning som visade att elva av de ur-
sprungliga 194 barnen hade avlidit, hulud-

sakligen bland dem som hade svårare neuro-
logiska eller mentala tillstånd. Hos 124 bam
hade krampema a\tagit eller försr,unnit. För
de bam som hade en normal mental och neu-

rologisk funktion och 1åg krampfrekvens var
anfallsprognosen god.

Femtio år efter att guppen ftirsta gången

identifi erats och beskrivits fortsatte Lars-Olov
Brorson, nu pensionär, och barnneurolog Erik
Stenninger tillsammans med professorerna i
omvårdnadsvetenskap Karin Blomberg och
Mats Eriksson, atttareda på hur det gått för
personerna. Dessa kontaktades för en enkät-

undersökning och en utvald del av dem inter-
vjuades. Därtill samlades data in fran medi-
cinska journaler.

- Resultatet visar att de flesta inte låtit sig
hindras av epilepsin. De har 1,rken, allt fran
lagerarbetare till läkare. De flesta har familj
och har utvecklat strategier för att klara livet,
säger Mats Eriksson.

DMo* 
sks inte

Det går att leva ett bra liv
med epilepsi. En forsknings-
studie visar att de flesta med
epilepsi inte låter sig hindras
av epilepsin utan utvecklar
strategier för att klara livet.

När Lars-Olov Brorson arbetade som bam-
liikare i Uppsala i början på 1960-talet och

inledde en studie av alla bam i liinet med epi-
lepsi hade han ingen aning om att det skulle
utvecklas till en unik longitudinell studie.

Med jämna mellanrum har han sedan dess

återvänt till gruppen för att ta reda på hur det

har gält ftir barnen, medicinskt, socialt och
psykologiskt. Senare blev Lars-Olov Brorson

bamhälsovårdsöverliikare i Örebro.

Epilepsia 1/2020

betraktu epilepsin som

en kyoyaisk sjakdom

rc{ir rnun wcöter barnet/
wngdu$tem vid debaten.

Det är ssrunoliW an
de ksmrner ett bli
unfulls{riu, ,nenfir

Lsrs*Olov Brorson och

Erik Stenningen 9)
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Erik Stenninger

- Den nya studien visar att livet kan bli bra
också på lang sikt ftir personer med l«onisk
sjukdom. De personer vi intewjuade hade

utvecklat strategier ftir att hantera sin situa-
tion och lärt sig vilka situationer de skulle
undvika men också att de vågade utmana sig
själva och samhället/sjukvården som inte all-
tid trodde på dem, säger Mats Eriksson.
I studien berättar de som idag är mellan 50

och 60 år hur de bland affiat hittade olika sätt

att göra ungdomstiden så normal som möjligt.
Men det gick inte althintga med på allt. De
fick till exempel välja bort disco med hög
musik och flimrande ljus eftersom hä{tiga
impulser kan utlösa epileptiska anfall. Som
unga lärde de sig också att känna igen tecknen
på när ett anfall var på gång.

På 60-tatet omgavs epilepsi av skam och ett
framtida liv på anstalt var inte osannolikt
enligt den samtida sjukvårdens förhåll-
ningssätt.

- Idag är inställningen en helt annan och det
finns mycket mer stöd till familjer med kro-
niskt sjuka bam, säger Mats Eriksson.

- Men utifrån den hiir studien kan man
inte dra några slutsatser om den individuella

behandlingen. Studien har ett viktigt resultat
som visar att det inte är sjukdomen som defl-
nierar personen utan att de flesta lever ett liv
som de önskat, understryker Karin Blomberg.

Precis som vid uppföljningen 1987 visade
det sig att de bam som inte hade någon neuro-
logisk eller intellektuell påverkan tillsammans
med sin epilepsi var de som klarade sig bäst.
Trots att de flesta varit krampfria länge var
det många som fortsatt sin medicinering. De
som avlidit tidigt hade gjort det som öljd av
sina andra handikapp eller till ftiljd av epi-
lepsin medan senare död kunde kopplas till
andra orsaker, utan samband med epilepsin.

Lars-Olov Brorson och Erik Stenninger
menar att sjukvården bör rindra på sin syn
på personer med epilepsi med anledning av
forskningsre sultaten.

- Man skall inte betrakta epilepsin som en
kronisk sjukdom när man möter bamet/ung-
domen vid debuten - utan tala om ftir dem att
det är mycket sannolikt att de kommer att bli
anfallsfria.

- För att ha en bra grund ft)r denna bedöm-
ning behövs tidigt en noggrann analys av
bameVungdomen - hur fungerar det i familj,

Karin Blomberg Mats Eriksson

l9Rnroltntet 
visur &tt

de flesta imte låtit sig

hindrss uv epilepsiru.

De hsy yrken, allt
från lugerurbetare
till liikure. De §estu
hur familj och hur

atv e c kl at s tr ute g i er fo r
utt klura livet, sriger
Muts Eriksson. ,,

skola och yrkesarbete? Man bör liira ut hur
de själva kan minska risken för att ffi anfall,
avslutar Lars-Olov Brorson.

Zoran Alagic
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Träning kan minska risken för
att utveckla epilepsi
Enligt en studie där forskare
jämförde Vasaloppsåkare med
övrig befolkning, var risken att
utveckla epilepsi hälften så stor
hos dem som åkt loppet. Fors-
karna anser att det stärker teo-
rier om att träning kan minska
risken för att utveckla epilepsi,
även om det inte visas några di-
rekta orsakssamband.

Det iir bra atl trärra och röra på sig. Vi mar
bra och det är positilt för vårt psykiska väl-
befinnande. Det minskar risken för flera av de

stora folksjukdomama. Det stärker också ske-

lett, muskler och blodkärl. Nu har forskarna
kommit fram till att också risken att utveckla
epilepsi kan reduceras.

Forskare vid Lunds universitet har gjort
en studie som publicerats i Sports Medicine
Open. De ftiljde över 200000 personer som

åkt Vasaloppet mellan åren 1989 och 2010

och jämftirt dem med en lika stor grupp som

inte åkt Vasaloppet. Det visade sig att risken
att drabbas av epilepsi var hälften så stor hos

Vasaloppsåkama, ef\er 20 års uppfoljning.
Enligt Christine Ekda}l Clementson, docent

vid Lunds universitet och specialistläkare vid
Skånes universitetssjukhus, såg man att risken
att fä diagnosen epilepsi var lägre i alla ålders-

kategorier hos Vasaloppsåkama och effekten
syns både hos män och kvinnoq oavsett syssel-

sättningsgrad och utbildningsnivå. Risken att

ffi epilepsi var dessutom lägst bland de åkare

som körde snabbast i skidsparet.

Det iir sedan tidigare kiint att gruppen Vasa-

loppsåkare har en mer aktiv livsstil, röker
mindre och äter fmkt och grönsaker mer regel-

bundet, jämfört med övriga befolkningen.
Den stora studien på Vasaloppsåkarc har

gett forskarna goda möjligheter att undersöka

hur insjuknandet av många olika sjukdomar
kan skilja sig mellan 8/siskt aktiva personer

och ett gränssnitt av befolkningen i stort.

Christine Ekdahl Clementson understryker
att det inte gär att ge svar på orsakssamband,

men forskama menar att effekten troligtvis
beror på personemas triiningsvanor och livsstil.

Christine Ekdahl Clementson berättar vad
hon tycker är det viktigaste som man kom
fram till i studien

- Det är att personer med en §rsiskt aktiv
livstil har en halverad risk att utveckla epi-
lepsi. M studerade hur många personer som

flck diagnosen epilepsi i upp till 20 är ef\er

att de åkt Vasaloppet jämftirt med en matchad

kontrollgrupp som inte åkt loppet.

Totalt ingick cirka 200000 skidåkare och
200000 kontrollpersoner i studien. Patienter
som hade fått diagnosen epilepsi eller annan

neurologisk sjukdom innan de deltog i Vasa-

loppet var inte inkluderade i studien. Med
andra ord har vi i denna studie inte kunnat ut-
värdera hur träning påverkar risken frir anfall
hos personer som redan har epilepsi.

- Studien visar att deltagama i Vasaloppet

hade en halverad risk att utveckla epilepsi.
Effekten var tydlig hos ruxna i alla åldrar, så

väl kvinnor som män, samt hög- och lågutbil-
dade. Bland skidåkarna var risken dessutom

ännu lite lägre hos dem som var snabbast i
måI. Resultaten indikerar att personer med en

flisiskt aktiv livsstil kan ha en tydligt minskad
risk att fä epilepsi.

- Utöver den kliniska studien genomförde

vi också en djurstudie på möss med en ge-

netisk form av epilepsi diir vi lät hälften av

mössen frivilligt springa så mycket de ville
på ett löphjul vid olika åldrar. Mössen sak-

nade proteinet sl,napsin II och utvecklade

Epilepsia 1/2020



Matildo Ahl, cloktorand vitl Lunds universitet ochJör,ste/ör/attore J)åstttdien. Christine Ekclaht Clementson, clocent och specialistläkare i Klinisk
Neuro.fit51r1/6gi och uwlelning"sche/ Klinisk Neurohsiologi, Lttnds Ljniyersitet.

stressutlösta pro\rocerade anfall vid två till tre
månaders ålder när de fiirflyttades från en br-rr

till en annan bur. Möss som frivilligt tränade
i fyra veckor innan två till tre månaders ålder
hade nästan en halverad risk att 1ä anfall. Om
mössen fofisatte träna Llnder hela observa-
tionstiden (tre och en halv månad) var risken
för anfall ännu 1ägre. I vår studie såg vi ingen
etfekt på anfallsfrekvensen om träningen på-
böq'ades efter det att djuren utvecklat epilepsi.
Det flnns dock en del tidigare studier som
visat att träning kan minska anfallsfrekvensen
1ör djur med epilepsi.

'f'l'clier ni mran ska ändra p:i sin behanr!-
ling av pe!'soner med s.iukdanlen epilepsi
på nrigot vis? Kanskrr skriva ut trllning på
l'ecept?

- Vår Vasaloppsstudie har inte utvärderat ffsisk
träning hos patienter med epilepsi. Däremot
finns det en del tidigare studier som indi-
kerat en positiv eflekt av träning i form av
minskad anfallsfiekvens hos epilepsipatien-
ter. Dessutom är epilepsi förknippat med en

ökad risk lor psykisk ohälsa. så som ångesr och

depression, något som ibland kan lindras med
lysisk träning. Studier som bygger på frågefor-
mulär til1 patienter i bland annat USA har visat
att patienter med epilepsi är mindre benägna
att träna på grund av stigma el1er rädsla för ska-
dor. Det finns dock idag inga robusta studier
som tyder på att träning skulle vara skadligt
för personer med epilepsi, snarare tvärtom.

- För att uppfylla kriterier för receptför-
skrivning krävs ytterligare studier om fysisk

träning och oiika typer av epilepsi, avslutar
Christine Ekdahl Clementson.

En vanlig riskfaktor för epilepsi är stroke.
Skulle skillnaderna mellan grupperna kun-
na bero på att Vasaloppsåkarna inte drab-
bades av stroke i lika stor utsträckning och
därmed inte utvecklade epilepsi?

- Stroke är en känd riskfaktor för epilepsi
och det är tidigare visat att gruppen Vasa-
loppsåkare mer sä1lan utvecklar stroke. Men
stroke skul1e kunna förklara max en färdedel
av den minskning vi ser. För att säker1 veta de
primära orsakema till den tydliga minskning-
en av antalet som drabbas av epilepsi krävs
andra [per av studier, säger Christine Ekdahl
Clementson-

Forskama har också i en mindre experi-
mentell studie undersökt hur möss med en
genetisk epilepsiform påverkas av träning. I
vanliga fall utvecklar mössen epilepsi vid
två ti1l tre månaders ålder. I den grupp möss
som flck träna fram ti11s de var två måna-

der gamla minskade antalet epileptiska anfall
med hälften, dessutom sköts sjukdomsftr-
loppet upp. Forskargruppen har i tidigare
djurstudier visat att denna genetiska epilepsi-
form orsakar en inflammation i hjäman strax
innan anfallen debuterar. De möss som trä-
nade hade dock en liknande grad av inflam-
mation i hjiirnan som möss som inte tränade.
Däremot såg forskama att triiningen ökade
antalet nybildade nervceller i hjäman med
cirka 30 procent.

- Detta indikerar att ffsisk aktivitet kan på-
verka och skjuta upp utvecklingen av epilepsi.
Huruvida det kan ftirhindra utvecklingen av
alla sper av epilepsi kan den aktuella studien
inte svara på. Tillsammans iir de kliniska och
prekliniska resultaten hoppingivande och
öppnar upp för nya studier ftir att förstå hur
träning och epilepsi kan tänkas hänga ihop,
säger Matilda Ahl, doktorand vid Lunds uni-
versitet och ftrsteftirfattare på studien.

Zoran Alagic

Epilepsia I /2020

a

Forskningen är genomförd med FFA-bidrag från Vetenskapsrådet,
Crafoordska Stiftelsen, ALF och Kungliga Fysiografiska Sällskapet.

Forskningsartikeln "PhysicaI Activity Reduces Epilepsy Incidence:
a Retrospective Cohort Study in Swedish Cross-Country Skiers and
an Experimental Study in Seizure-Prone Synapsin ll Knockout Mice,l
är publicerad i Sports Med Open 2019 Dec t6;5(1):52.

Läs den på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedt31B44ggg#
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Ensamhet
Ensamhet kan vara ett faktum som är opraktiskt om man har epi-
lepsi. Ensamhet kan ha olika betydelse för olika indivier.Ibland kan
ensamhet vara själwalt och till och med nyttigt. Jag skulle vilja be-
rätta om mina upplevelser kring olika former av ensamhet.

Mitt liv startade som många andras, en glad bebis som mest åt,
sket och sov. Jag var tre år när mitt första stora anfall visade sig. Det
var så otänkbart att det kunde vara epilepsi, att den mest logiska
förklaringen blev feberkramp, då jag hade en förkylning.

Anna Eksell arbetar som ungdomskonsulent och ar

fi)re detto ordförande i Svenska Epilepsiförbundet.

iagnosen epilepsi sattes efter

ett stöffe anfall närjag pre-

cis börjat första klass. Sen

gick allt ganska fort. Mitt
minne blev direkt påverkat

och minnena från skolti-
den efter detta och fram till jag fyllde 18 år

är fä och vaga. Att vara ensam i mitt sätt att

fungera, attjag tyckte a1lt var så otroligt svårt

och tungt och att jag var tvungen att jobba

så tryggt. Al1a förstod, alla visste och ingen

dömde. Jag ville vara där för alltid. Där var
man aldrig ensam på något sätt.

Åren gick och jag var kring 20 år när jag
på grund av en f-elmedicinering biev mycket
sjuk. Jag tappade fömågan att gå, kunde inte
tala, klarade inte av de enklaste saker som att

äta eller gå på toaletten själv. Då vaknade en-

samhetskänslan. Jag var vaken i tritt huvud
men kunde inte på något sätt göra mig för-

så mycket hårdare än stådd till omvärlden.

llläftil|rffiä:l )) suaon clen veckan ,#;',T;X;ä,Tll1;
Något som jag senare jAg /öfSt beSökte SOm* och återupptog mitt liv.

;::.1:-"': l:::g 
är van- 

m a r I ci g re t fa n n s d e ! I o c k ;.ffi::.Iflffi ,HX'*'Jl;'ilT:' ,,od., en såk såm jag aldrig ,J,,'.lio,,*. när räkar-

var och är en otroligt slutadg med - att stötta na 
lnte.trodde 

att jag

stark kvinna som alltid skulle bli bättre" så

serr mig det stöd jag AndfA med epilepSi lanns hon da, o.h.l-

f,'äJ ;",'";:1r:l och att informer". ,t lii}i#':,#,ä;1:
anamma utan dess pade hoppet. Sedan den

like. Att jag redan som tioåring reste veckanjagförstbesöktesommarlägretfanns
ti11 England för att studera skrämde ski- det dock en sak som jag aldrig slutade med

ten ur henne men hon visste precis vad - att stötta andra med epilepsi och att infor-
hon gjorde när hon skickade iväg mig. mera. Där hade jag alltid min mammas fulla
Jag behövde bli stark, lära mig hur jag tunge- stöd.

rade och vad jag kunde {tirvänta mig av om- Min resa har på många sätt varit allt annat

vär1den. Samtidigt behövde min ömma mo§Br än behaglig och lätt men jag har alltid kämpat.

vänja sig vid att kunna släppa taget. Jag ha{e Det endajag aldrig till fullo fått bukt med är

en fallenhet ftir språk såjust en språkresa vhr mitt behov av attvaratill nytta och finnas för
ett ypperligt sätt for oss båda att lära oss §br andra. Lång tid har gått för att inse att detta är

livet. li; en projicering för att slippa ta hand om egna

. , ä tankar och min hälsa. Mlket också inneburit

Läger fiirändrade mitt liv 
: t '§t att inse att ensamhet ibland är nftigt.

Ett par år senare skickade malnma mi6 pq När jag var så pass återstä11d att jag kunde

läger utanför Halmstad i Mästocka*ttt§gef arbeta igen efter min felmedicinering så

ygpildpt!. 
-Det:siili§eåaäblev 

tyckte jag givetvis att det var lämpligt att köra

{9 på som attan. Man visste ju aldrig när det

roliga skulle ta slut. Som vanligt utan någon

tl',ru



känsla av att ta hand om mig sjä1v och ta det
försiktigt. Jag började jobba som vårdare på
en gruppbostad, och läste sedan raskt in en
tvåårig undersköterskeutbildning på halva
tiden. lör att komma ikapp ränkte jag. Även
studier på Örebro universitet hafsade jag in i

detta därjag 1äste psykologi, moral, etik och
livsfrågor samt pedagogik. Jag gick in i väg-
gen!

En tuff period
Många undersökningar, tester och behand-
lingar senare stod det klart attjag aldrig skulle
kunna arbeta heltid igen, om ens deltid. Mitt
liv ftill på nytt i spillror. Jag villejobba, ville
vara viktig och göra rätt fiir mig, ville hjälpa
och känna mig behövd. Nu var jag dömd till
ensamhet och att vara andra till 1ast. Det var
en tuffperiod. Det var långa utdragna strider
med Försäkingskassan och Arbetsltirmed-
lingen, men till slut kom en lösning som funge-
rade, det vill säga aktivitetsersättning/sjukpen-

sionering på 75 procent.

)) orart ensamhet
skrcimmer mig inte

lc)ngre för jag vet att
det liksom alla andra
faktorer i livet cir en

viktig ingrediert.tt

Trodde jag funnit ro

_qreppet ensam. Min känsla kring ensamhet
kunde jag bara lasta mig sjä1v för och jag var
maktlös i mina försök att hitta en lösning.
Anlallen ökade igen och jag var rädd. Jag
hade mellan 15 och 30 anfall per dag samt
flera större varje natt. Det enda som jag gjorde
utöver hem och familj var att arbeta inom
Svenska Epilepsiförbunder. Det enda stabila i
mitt lir,', det enda jag alltid valt före allt annat
var mitt uppdrag inom förbundet såsom läger
med mera. Jag gjorde inget för mig själv. Allt
för andra.

Att uppleva ensamhet är för många männi-
skor en vanlig käns1a. Oavsett om man har
epilepsi eller är helt fri från några som helst
symtom. Det är en känsla som sprider sig
snabbt till en sanning som i sin tur gör att vi
skapar murar och misstror de som vill komma
nära. En ond cirkel.

Jag och min man gick skilda vägar och
jag genomgick vad man kanske ska kalla en
livskris. Jag ville hitta mig själv, ville inte
vara ensam. Vlle vara viktig och sedd och
veta att de jag hade nmtom mig förstod mig
på riktigt och ville ha mig nära uran krav.
Ändå kände jag mig ensammare än någon-
sin. Jag vi1le till slut inte finnas mer efiersom
allt jag fiirsökt skapa i livet bara föIl isär.
ldag ärjag otroligt tacksam att mina ftjräldrar
och syskon med respektive fanns fdr mig då,
precis som nu. Även mina allra närmsta
vänner som såg vad jag gick igenom. En kol-
lega till mig och som nu är en av mina absolut
bästa r ämer räddade mig.

viktigare än att må bra. Det betyder att man
ibland måste prioritera bort saker, även sådant
som betyder mycket.

Att må bra är något man alltid måste jobba
med. Glöm aldrig det! Det jag 1ärr mig ge-
nom livet är mycket, men ett par saker står
ut. Den enda som kan göra ditt liv bäthe är
du själv. Dessutom måste vi alia försöka hitta
en mening med ordet "ensamhet" som inte
skrämmer oss så. Hitta dig själv och var trygg
även ensam. Allt går med vilja. Anpassa ditt

|;ff** 
vad du behöver för att kurna vara

D tyrt o kommer oclt
går - men inte farao
kan man vara lycklig
jcimt, då skulle det ju

tappa sin charm. ,t
Utan en viss del av ensamhet kan man aldrig

känna av det motsatta. Alla har val i livet.
Man kan äga en offerkofta och lägga skuld
på epilepsin eller så kan man äga epilepsin
och våga leva.

Jag har der egentligen olorskäm( bra och
saknar inget. möjligen ert marsvin.

Har lortlarande i stort sert anlall dagligen
samt flera nätter varje månad men jag har,hit-
tat sätt att passa in det i min vardag. i mitt liv.
Jag äger min epilepsi.

Jag är trygg nu, sedd och viktig.

Anna Eksell

Det är sanningen som varit svår att erkänna
förmig sjä1v. Detgårinte att se detpåannat sätt.

Att acceptera hur livet blivit var svårt. Sanningenflckmigattförståattjagbehövde
Sedan min t-elmedicinering hade mycket ftir- jobba med mig själv, för jag var av betydelse.
ändrats. Jag hade inte, och har fortfärande Resan att må bättre har varit lång, iniagd på
inte, samma balans eller formåga att göra psyket i omgångar för behandling av depres-
saker samtidigt. Mitt minne blev sämre, lokal- sion, otaliga läkarbesök och rehabiliterande
sinnet likaså. Jag blev otroligt stresskä11s- behandlingar.
lig och alla känslor ltjrutom "lagom" i allt, Denna långa resa har jag inte gjort själv.
gjorde att jag fick anfall. Man kan väl lugnt Min nuvarande sambo Ronny, som jag träffat
säga att detta inte gick ihop med min person- mitt i allt kaos, har fqnnits vid min sida och
lighet. Jag är inte lagom. srörtat mig när jag vacklat.

Idag lever jag på landet med min sambo
Ronny och på halvtid även min fantastiska

klart att jag inte skulle kunna ska

en sior familj. I mina ögon i,ar jag bara:riri:::;W!-4§{isåtr}§rf'91årå:l&§ä1§:
börda. Jag nekades praktikplarscr på gruni
av epilepsin samt gjorde abo*t då dai.:§§-:a&&lq&.r!åitcJ.19tä.!.r-i-är§ild§§§&§§ §:t§
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Att åka på Summercramp och komma iväg

från stan är något av det bästa jag vet. Vi
hittar på roliga saker tillsammans som till
exempel femkamp eller brännboll, och blir
inte hindrade att delta bara för att vi har

epilepsi. Jag har insett att epilepsi inte ska

få hindra oss på något sätt efter att haträffat
fl era ledare som också lever med det. Genom

att prata med andra på lägrets workshop så

har jag fätt svar på mina frågor om skola,
jobb, samlevnad, resor och mycket annat.

Får man ett anfall på förbundets läger är

det ju inget konstigt, eftersom nästan alla

har diagnosen. Man kan helt enkelt vara

sig själv.

Något av det bästajag vet är att vara social

och hänga med kompisar. Men det är sällan
jag skaffar nya vänner, formodligen för att
jag inte vill introducera mig som "Hej jag

heter Benjamin och har epilepsi". Det änd-

rar mångas bild av dig. För det är ju ändå

ganska viktigt attberätta att man har epi-
lepsi om man får anfall ofta.

På Summercramp känns allt så enkelt,

man känner att man kan vara sig själv utan

epilepsin som ett hinder. Summercramp

fick mig att känna mig fri.

Gemenskapen på dessa läger har jag inte

upplevt någon annanstans riktigt. M har

blivit mer eller mindre som en enda stor

familj. Många utav oss i landet har relativt
svårt att träffa andra som har epilepsi. Men

den tomheten är något som dessa läger

utrotar.

Genom atl träffa fler som lever med

sjukdomen, inser man att fler har sjuk-
domen än man tror, man är inte ensam!

Benjamin Abitol
Hannula

Celine Medina

FOToNT CELINE MEDINA

Gustav Ekelund

Epilepsia 1/2020 t2



§ummercramp år 202CI
Så är det dags att ladda för ett minst lika fartigt och spännande läger
för ungdomar med epilepsi, som förra sommarens läger.

Programmet är vid pressläggningen av tidningen Epilepsia 1/2020,
inte helt ftirdigt. Mer info kommer läggas ut på www.epilepsi.se.

Men det kommer bli aktiviteter som disco, fotboll och konst under
veckan. Vi ska ha ku1 både ute och inne, men har också stunder med
snack och sånt. Dessutom lovar vi minst en supercool överraskning!

Tid; Den 2l)7 j:ur;ri, ankomst/avresa me1lan kl. 12.00-14.00

Flatsl Åsa Folkhögskola i Sköldinge

Å!der: 13-18 år
(men vi håller inte stenhårt på att man ska vara under 18 år).

Deltagaravgift: 800 kronor (mat, logi, nöjen och en skitnice
ttröja ingår). Avgiften sätts in på förbundets bankgiro 181-5554
(ange "Summercramp" samt namn på den som gör anmälan).

Resa: Varje deltagare svarar för sin resa

§ista anrnälningsclag: 7 april

Anmälan oeh frågor: Anna Ekse11, blackrose_23@hotmail.com,
070-288 30 06.

\likt§g* Läkarintyg fordras och ska vara förbundskansliet tillhanda
senast den 7 april.

Adressl Svenska Epilepsiltirbundet,
Box 1386, 172 27 Sundbyberg.
(Förbundet söker landstingsbidrag individuellt för varje deltagare
och intyget är också ett bra underlag om något sk-ul1e hända under
1ägerveckan.)

Barn- och familjeläger
i Furuboda den 20-24juli 2020

Epilepsiföreningen Skåne inbjuder barn med epilepsi iåldern
5-15 år och deras familjer till lägervistelse i natursköna Furu-
boda.

Medan föräldrarna är på föreläsningar med epilepsiteam,
kurator, specialpedagog och andra intressanta föreläsare, tar
erfarna ungdomar väl hand om alla barnen i familjen med
massor av roliga aktiviteter.

Äventyr väntar, t.ex. åka fyrhjulig motorcykel, musiklandet,
bad ute och inne, häst och vagn, och massor med spännande
överraskningar. Kvällar tillbringar vi alla tillsammans med
grillning i strandstugan, disco, underhållning, bad, tipspro-
menad, och mycket annat roligt.

Det kostar 600 kr för vuxna och 200 kr för barn t.o.m. 'l 5 år,
allt ingår. Det finns möjligheter att söka från någon fond till
egenavgift.

Läs mer på: www.epilepsiforeningennorraskane.se/barn/

lntresseanmälan skickas senast den 15 april 2020:
Epilepsiföreningen Norra Skåne,
Gethornskroken 4 (gaveln), 281 49 Hässleholm

E-post: epilepsiforeningen.nsk@gmail.com

Frågor? Ring kansliet: 0451-895 66.
Fler kontaktuppgifter, och anmäl ningsformu lär
finns i länken ovan.

Epilepsia



Lär känna Epilepsiförbundets
Förbundsstyrelsen är utsedda av Epilepsiförbundets kongress 2019, att leda förbun-
det mellan kongresserna. Epilepsia har frågat ledamöterna vem de är, varför de är
engagerade i förbundet och vad de tycker är viktigt under denna kongressperiod.

Berndt Ohlin, ordförande, Karlskrona
Jag är född i Solna men bor sedan 1995 i

Karlskrona efter en karriär inom försvaret
och näringslivet. Jag engagerade mig
inom funktionshinderrörelsen och epi-
lepsiförbundet på grund av ett allmänt
engagemang för intresseområdet, som
operationssjukskötare, men särskilt för
att min fru lngela har epilepsi grand mal
sedan 12-årsåldern. Vi har tre barn samt
sju barnbarn, var av ett har en form av
epilepsi som heter Becht.

Berndt är också engagerad inom Funk-
tionsrätt Sverige som länsordförande i

Blekinge samt är nybliven ledamot i MFD's
Funktionshinderråd.

Peter Söderström, vice ordf, Jönköping
-Jag har levt som anhörig till en person
med diagnosen epilepsi under nästan 28 år
och våra gemensamma barn har levt hela
sina Iiv med en mamma med epilepsi.

Peter har varit engagerad i olika läns-
föreningar och även varit ordförande i

Jönköpings län under några år. Han vill se

till att anhöriga får det stöd som de behö-
ver från olika instanser.

Sara Andersson, Mariestad

- Jag engagerar mig i förbundet för att
jag vill göra skillnad för personer med
epilepsi och deras anhöriga.

Sara har länge varit med och gjort
lägerverksamhet för unga i förbundet
och vill bidra med sina erfarenheter. Hon
vill även lyfta frågor kring syskonrollen
och utveckla lägerverksamheten ytter-
Iigare.

Sven E Pålhagen, Jönköping
- .Jag vill medverka till att alla personer
med epilepsi och deras anhöriga får en
bra och jämlik epilepsivård och att för-
bundet har fortsatt värdefull dialog med
professionen.

Sven vill fortsatt uppmärksamma de
Nationella riktlinjerna för epilepsivården
så att de krav som där ställs efterlevs, upp-
mana till registrering i Kvalitetsregistret
för epilepsivården - Epilepsiregistret, och
verka för att rehabilitering erbjuds över
hela landet.

Epilepsia 1/2020

Lars Gårdfeldt, Göteborg

- Jag gick med iförbundet redan som ung
innan det stora genomslaget med bättre
mediciner gjorde människor anfallsfria.
Nu känner jag en sorg att många perso-
ner inte fortsätter vara medlemmar och
stödjer förbundet.

Lars vill att förbundet blir en offensiv
politisk röst. Att politiken styr våra liv är
jobbskattavdraget ett exempel på. Det gör
att sjuka människor som inte kan arbeta
marginaliseras och straffas. Han vill att
funkisrörelsen arbetar tillsammans för att
personer i minoritet ska få ett bättre liv.

Wiveka Jönsson, Osby
- Jag har epilepsi sedan tonåren, och har
medicinerat sedan dess med olika resul-
tat. Det är viktigt med påverkansarbete
och jag vill engagera mig i frågor som gör
skillnad för personer med epilepsi och
deras anhöriga.

Wiveka vill uppmärksamma om olika
problematik som kan uppstå för personer
med epilepsi, driva frågor så att personer
ska ha ett bra liv, tillvarata deras rättighe-
ter och sprida information om de natio-
nella riktlinjerna och kvalitetsregistret.
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förbundsstyrelse

Suppleanter

Sven Wernvik, Anderstorp
- Jag vill kunna påverka så att våra med-
lemmar får en högre livskvalitet genom
att exempelvis stötta och hjälpa våra för-
eningar.

Sven tycker att förbundet ska bli syn-
ligare, och hoppas förbundet kommer
synas och höras mer nu med en anställd
kommunikatör. Han tycker vi ska visa re-
spekt för varandra och sprida kärlek.

- Jag har valt att vara engagerad i Epi-
lepsiförbundet för att jag anser att det är
viktigt med de nationella riktlinjerna samt
att vi ska sträva efter att få en jämlik vård
i hela landet.

Örjan menar att Sverige inte slutar norr
om Dalälven. Utan att det är viktigt att
få kvalificerad vård, fler neurologer, även
där.

t,

Arne Hertzberg, Kalmar

- Vår dotter som fick sitt fdrsta anfall vid
sju års ålder. och nu är 32 är, gjorde att
jag blev engagerad. Jag vill påverka och
sprida kunskap genom erfarenhet.

Arne är med i olika föreningar och
politiska verksamheter på olika nivåer.
Det är viktigt att vi får klartecken för de
Nationella riktlinjerna. Andra viktiga
frågor är forskning och intressepolitisk
påverkan.

- Jag har själv haft epilepsi i 20 år därför
vet jag hur viktigt det är med en plats där
man kan känna sig sedd och att man inte
är ensam, att det finns någon med liknan-
de erfarenheter som vill dela med sig.

Therese har länge verkat för ungdoms-
arbetet. Som ung känner man sig ofta ut-
anför och "konstig" när man har epilepsi
eftersom många inte vet vad det är och
blir rädda bara av att höra ordet. Hon vill
öka medlemsantalet och utveckla förbun-
dets verksamhet med fler utåtriktade akti-
viteter.

Martin Rådberg, Västra Fröl unda
- Jag är en 54-åring som arbetar som
undersköterska på ett äldreboende i

Göteborg. Jag är gift med hustrun Karin
som har epilepsi sedan åtta års ålder.

Martin har ett stort förenings- och sam-
hällsengagemang och är med i många
olika föreningsverksamheter. på helger-
na är han nattvandrare och tar hand om
ungdomar upp till 18 års ålder. Han är
engagerad i Epilepsiföreningen i Göte-
borg, Neuroförbundet och är ordförande
i hyresgästföreningen där han bor.

§., l----==a
Per-Olof Pelle Andersson, Bolmsö
- Jag fick mitt forsta epilepsianfall 2002,
48 år gammal. Jag är med i forbundet för
att dela med mig av min erfarenhet av
epilepsivården, och att sprida kunskap.

Pelle har opererat sin högra sida 2008,
och gick från att ha flera anfall per dag till
att bli anfallsfri. Han är en stor seglarentu-
siast och har döpt sin båt till Brainstorm.
Pelle hoppas på en jämlikare vård, vem du
än är, eller var du än bor.

Örjan Wiklund, Sundsvall Therese Lerjestam, Arvika
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Tvingades lämna jobbe
på grund aY sin epilepsi
En ung kvinna fick lämna sitt
jobb som tandvårdsbiträde efter
ett epilepsianfall. Fackföreningen
Kommunal har stämt arbets-
givaren Region Örebro län till
Arbetsdomstolen (AD) för diskri-
minering. Det är mycket ovanligt
att fall som detta drivs till AD,
enligt förbundsjuristen på LO-
TCO-Rättsskydd.

n 19-årig kvinna, som sedan

bamdomen haft epilepsi, var
provanställd som tandvårds-

bitrade på en Folktandvård
inom Region Örebro län.
Både arbetsledning och kolle-

ger visste om hennes sjukdom, som kvinnan
varit helt öppen med. Några månader in på
provanställningen flck hon ett epilepsianfall
på personaltoaletten i slutet av ett arbetspass.

Det var ett anfall som sällan inträffar i hennes
fa1l och normalt bara varar en kort stund.

Efter två dagars sjukskrivning var hon åter

i arbete, men nio dagar senare blev hon kallad
till rnöte hos verksamhetschefen och beordra-
des då att lämna ifrån sig nycklar och omedel-
barl 1ämna arbetsplatsen.

I stän-rningsansökan kan man 1äsa att verk-
samhetschefen sa att hon "ansågs utgöra fara
för sig sjä1v. patientema samt andra på arbets-
platsen" på grund av sin sjukdom. Kvinnan
fick inte ens n.röjlighet att ta färvä1 av arbets-
kamrater. Behandlingen chockade kvinnan.
som var i början av sin yrkesbana, och hon
kände sig allvarligt kränkt.

"Det inträffade har skapat tvivel och far-
hågor hos henne inför det framtida yrkeslivet
och hennes anställningsbarhet, och hennes

mående har även påverkats negativt", skriver
fdrbundsjuristen Maria Fridolin, på LO-TCO-
Rättsskydd i sin stämningsansökan.

i-)irlY;P;tr*r:n; 1* §:';*§ 3y
;"r, I .. , l'
Kommunal menar att kvinnan har diskrimi-
nerats på grund av sin funktionsnedsättning
och kräver 200000 kronor i diskriminerings-
ersättning ti11 kvinnan.

Maria Fridolin, LO Tco-Rärtsskydd, sä-

ger att hon inte har en bild av hur arbetstagare

med epilepsi behandlas idag i Sverige.

- Men rent spontant kan jag inte minnas
att vi haft något annat fall rörande diskrimi-
nering som handlat om en person som har
epilepsi. Många tvister går ju inte vidare till
oss, utan 1öses på en lokal nivå och med hjälp
av facket.

llur många fall av möjlig diskriminering
ser ni?

- Vi har enbart en handfull åirenden som rör
disl«iminering varje år och det gäller alla for-
mer av diskrimineringsgrunder och alltså inte
enbart funktionsnedsäfl ning.

Hur vanligt är det att sådana här fall går
till Arbetsdomstolen?

- I tvister där vi från LO-TCO Rättss§dd
är ombud rör det sig i genomsnitt enbart om
några stycken per år, men det åir betydligt
fler som driver fall till Arbetsdomstolen, som
exempelvis Diskrimineringsombudsmannen
(DO) och olika organisationer.

- Privatpersoner kan också driva tvister
med hjälp av egen advokat, men det är mindre
vanligt.

Zoran Alagic

§&§rb &§ §? dsmrd§&§r& §sd e ko m m es§*er& r
Berndt Ohlin, förbundsordfiirande i
Svenska Epilepsiförbundet kommen-
terar fallet.

Sveriges regering har

den i5 mars 2007 lun-

dertecknat bäde Kon-
ventione n om rcitt ighe-

ter för personer med

fu n k t i o n s n e d s ci t t n i n g
(2006) och det fakula-
tiva protokollet samt i
december 2008 ratifl-

cerat konventionen, som därefter i riksdags-

beslut trädde i kraft i januari 2009.

Epilepsia 1/202t)

I inledningen till konventionstexten erkän-
ner konventionsstatema att diskriminering av

en person på grund av en funktionsnedsätt-
ning är en kränkning av det inneboende värdet
och viirdigheten hos varje människa.

I konventionens artikel 5 sägs "Konven-
tionsstatema erkänner att alla människor är
lika inftir och enligt lagen och utan någon
diskriminering berättigade till lika skydd
och lika örmåner enligt lag" samt "Konven-
tionsstatema ska förbjuda all diskrimine-
ring på grund av funktionsnedsättning och
garantera personer med funktionsnedsätt-
ning lika och effektivt rättsligt skydd mot
diskiminering på alla grunder".

Att ltirsta innebörden av vad konventionen
säger samt vad regering och riksdag har be-

stämt borde vara tilkäckligt för att inse att det

som inträffat i ärendet med den unga kvimaa
ovan både är ett brott mot konventionen och
ett felaktigt agerande av arbetsgivaren.

- Svenska Epilepsiförbundet förutsätter
att arbetsgivaren Region Örebro län inser
samt erkänner sitt felaktiga agerande och
att de av Arbetsdomstolen (AD) döms att
betaia en diskrimineringsersättning tilt den

drabbade unga kvinnan. Så bör det gå till i
en demokratisk rättsstat som Sverige säger

sig vara - allt annat vore en skandal och helt
oacceptabelt, kommenterar Berndt Ohlin.
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världsepilepsidagen zozo
Den 10 februari var det Världsepilepsidagen.
uppmärksammades både av förbundet och av
här följer några exempel.

Förbundet uppmärksammade r år världsepi-
lepsidagen med att fokusera på de Nationella
riktlinjema. lnfdr dagen hade förbundet star-
tat upp sin nya hemsida och facebooksida:
wwu,,.fäcebook. com/svenskaepilepsi forbundet
där man uppmärksammade vikten av de Natio-
nella riktlinjerna för vård vid epilepsi för
bättre och mer jämlik r,ård i Sverige.

Fokus på de Nationella rikflinjerna
Berndt Ohlin, förbundsordförande uttalade sig
och sade: "Det är viktigt att de nu utflirdacle
Nationella riktlinjema tör vård vid epilepsi
får genomslag i svensk sjukr,ård. Det är sär-
skilt viktigt att säkerställa att en jämlik epi-
lepsivård och rehabilitering erbjuds i hela lan-
det och att professionen tar tag i arbetet rned
epilepsiregi streri ngar. "

Läs mer på: wwrv.epi lepsi.se/nyheter.

Detta gör Epilepsiförbundet
Svenska Epilepsiförbundets kongress
2019 beslutade att prioritera frågor
som säkerställer:
. att de Nationella riktlinjer som ut-

färdats av Socialstyrelsen ska få ett
genomslag i svensk sjukvård

. att en jämlik epilepsivård och reha-
bilitering erbjuds i hela landet

. att professionen tar tag i arbetet
med epilepsiregistreringar.

Förbundsstyrelsen har därefter be-
slutat att kongressperiodens tema är
de Nationella riktlinjerna för vård vid
epilepsi.

Jönköping
Från Jönköpingsföreningen blev Caroline
Stigsdotter Hörnstein från Vetlanda inter-vj uad
av Radio Jönköping redan på morgonen. Hon
berättade om hur det kan vara att leva med
epilepsi och vad man ska göra när man ser
någon som får ett epileptiskt anfäll.

Klockan 12.00 packade Pertti Ohvo, lngvor
Aiha och Daniel Söderström i föreningen upp
sitt infomationsmaterial, satte upp affischer
och rollups om den internationella epilep-
sidagen vid entrdn till länssjukhuset Ryhor,.
Föreningens "lila-bandet-ambassadör" Helen

En dag som i Sverige
flera lokalfiireningar,

Söderström gav bort lila band och informa-
tion om intemationella epilepsidagen till per-
sonalen på Apoteket, biblioteket, neurolog-
mottagningen och bamneurologen.

Stockholm
Stockholms{tireningen fanns på plats i tre
sjukhusentr6er med material och informatörer.
Arrangemangen genomftirdes i samarbete
med epilepsimottagningarna på Karolinska
Huddinge, Nya Karolinska Solna och Sachs-
ska barn- och ungdomskliniken på Södersjuk-
huset.

Sundsvall
I Sundsvall hade ft)reningen ett bokbord. Ord-
f<irande Örjan Wiklund rapporterar om posi-
tiva kontakter, att folk stannade till och ställde
frågor som föreningen försökte svara på så
gott de kunde.

SRP4-Västemonland glorde en liveintervju
med Örjan som siindes under måndagen. Den
gär atthitta på SR P4-Västernorrlands webb
eller på Sundsvallsftireningens Facebooksida.

EP!!,.]§§o-xe 
ru

Lund
Epilepsiftireningen i Lund uppmärksammade
Världsepilepsidagen tillsammans med Epi-
lepsiforskare vid Lunds universitet genom
att bjuda medlemmar till en föreläsningsdag.
Lars A Ohlsson, ordftirande i Epilepsiföre-
ningen Lund, berättade om sin verksamhet.
Läkama och forskama berättade om sitt ar-
bete med attta fram nya behandlingsmetoder
ftr epilepsi både på kliniken och labbet.
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Nu har vi lanserat den nya hemsidan!
Som du kanske har sett har vår hemsida fått en rejäl översyn. Den är uppfräschad,
renare och mer modern. Den nya hemsidan är även responsiv, vilket betyder att
den är anpassad för både dator, surfplatta och mobiltelefon.

Nu blir det lättare att hitta rätt och snabbt få en översyn öyer aktuell och viktig
information.

Vi kommer i steg tvL att göra en omfattande översyn av texterna, så hör gärna Lv
er till oss med era tankar om vad ni vill att vi ska skriva om och framför allt - gå in
och kika på den nya hemsidan!

@

-t

Gå gärna in och gilla vår nya

FB-sida!

facebookl

svenskaepilepsiförbu ndet

@ sve.skaEpileps:förbrndd
-.-.. ] :::]l ']j]j §

_.. Ciiiå Svenska ip Lepsiförtrufdels NYA Fa.ebooicid!l
htpi//f a.ebook.com/.venskaepilepsif orbundet

uNiK tsomähiqå'orsxnn§.,r.rm.d,€mm.r

Epi ep.ironden apirspsln:iker För5tå hjätpen vid.ltlnlåx

våildsepilepsidåseri De nya na!ionerra rixninjeha rr alqor.ndetar
6r ooo per..ner j sveJiqe
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NYbok'
rqp^: Kevins (h)järnvilja

Kevin älskar att åka sparkcykel, men ännu hellre skulle han vilja ha en BMX. Då
skulle han kunna göra så många häftiga trix. Kevin har bestämt sig för att spara
ihop pengar till en cykel trots mammas tvivel och oro. samtidigt har hans om-
givning märkt att han ibland inte hör och att han tappar saker. Kan det bero på
någon sjukdom? Kan det vara epilepsi? Men det ska i så fall inte få sätta stopp för. hans dröm om en BMXI

Författaren Åsa Oxenmyr, bibliotekarie på Älmhults
bibliotek, skrev boken då familjen inte hittade nå-
got skrivet om epilepsi och frånvaroattacker, då
hennes son fick sin diagnos.

Boken Kevins (h)järnvilja hjälper vuxna och barn
att förstå sjukdomen och att man nästan kan
göra precis vad som helst trots den. Boken är
fa kta g ra nskad av Kristi na Lisovska, epileps isj u k-
sköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Boken kan köpas från ldus förlag, Adlibris eller Bokus.
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Uppsnappat Medel för forskning
om epilepsi utlyses

Stiftelsen Epilepsifondens ändamål är att främja och stödja veten-
skaplig forskning rörande epilepsi, med företräde för klinisk forskning.
Under 2020 utlyser fonden medel för forskningsprojekt. projekten kan
hamedlcinsk, social eller psykologisk inriktning och ska bedrivas i sverige.

Fonden har ett läkarråd som behandlar ansökningarna om forik-
ningsbidrag och lämnar förslag till mottagare av medlen till fondens
styrelse. Bidrag lämnas med villkor att mottagaren lämnar redovisning
till styrelsen för bidragets användning.

Mer information och ansöknings-
blankett finns på www.epilepsi.se,
sista ansökningsdag är 15 september.

,.@)8,^,

lllledel utlyses till
§ol«a lawdel n § m ge rs ä ktivi&eter

§tiftelsen §strid oeh §ustav Johanssons Sond utlyser under 2020
medel. Fondens ändamål är att dela ut anslag till förbundets lokal-
avdelningar för olika av dem initierade aktiviteter.
. Anslag ges efter ansökan från lokalavdelningens styrelse för

specifi cerad aktivitet, som organiseras av respektive lokalavdelning.
. Ansökan kan avse kurs, studiebesök, resa eller liknande.

Ansökningstid är 'l maj och 1 oktober.
. Mer information och ansökningsblankett finns på www.epilepsi.se
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Varsågod - här kommer ett nytt korsord där vi söker meningar med en tvist som har med bilderna att göra. Tre vinnare som dras från de svar som
kommit in med rätta lösningar far två Sverigelotter med möjlighet till storvinst! (Svenska epilepsiforbundet rir medlemmar i och stödjer Folkspel,
vars intäkter går tillbaka till medlemsJörbunden.) Skriv de tre meningama på ett rykort och märk det "Krysset 1" som skall vara forbundskansliet
tillhanda senast den 15 maj 2020.

Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Vinnama presenteras i nästa nummer av Epilepsia. / Lycka till!
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Karin Månsdotte4 Kröning och Kammarjungfru

i Epilepsia nr 4/2019 har vi dragit ke namn:

Brita Falk i Gävle

Ulf Lööf i Sandviken

Lillemor Samuelsson i Göteborg.

Sverigelotter är på väg.

Här är lösningen på föregående korsord!
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Sylvia Gustavsson i Karlstad
som hittade citatet
"Jag skrimdes för min epilepsi
ncir jag var tonåring"

på sidan 4 i Epilepsianr 412019.

Vi sänder två biobiljetter till dig.

Vinn två biobiljetter
Har du Iäst detta nummer av tidningen Epilepsia riktigt
noga? Då kan vinna två biobiljetter genom att svara på
vilken sida det står följande:

"Lrigg något mjukt under huvudet. Ge inte dricka el-
ler stoppa inget i munnen".

Sdnd svaret och din fullständiga adress per mejl till:
info@epilepsi.se eller ett vykort till:
SEF, Box 1386,17227 Sundbyberg, senast 15 maj.
Då är du med i vår utlottning.

Lycka till!

Nytt avsnitt i podden!

Under hösten släpptes Epilepsiförbundets podcast
för personer som lever med epilepsi, men även för
alla andra inblandade - anhöriga, vårdpersonal och
politiker.

Podcasten leds av författaren och musikern
Johan Heltne som själv lever med epilepsi.Tillsam-
mans med gäster och neurolog Eva Kumlin pratar
Johan om hur det är att: vara ung med epilepsi, få
sin diagnos, vara anhörig, vara gravid/fä barn när
man har epilepsi. Och nu i senaste avsnittet: hur
det är att ha en fungerande relation när en i relatio-
nen har epilepsi.

Avsn itten I i g ger på www.epi lepsi.se, www.face-
boo k.co m/sve n s ka e p i I eps ifo rb u n d et, pod caste n s

egna facebooksida:Att leva med epilepsioch alla
van liga podcastplattformar.

2t Epilepsia 1/2020
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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/
kontaktpersoner

Blekinge län 073-817 09 84

Dalarna 0243-627 38

Epilepsi i Bohuslän 070-756 35 34

Gävleborg 073-965 84 56

Göteborg 031-13 60 62

Halland 070-855 87 22

Hultsfred -Vimmerby 0495-131 12

Jämtland 070-509 66 38

Jönköping 076-17295 41

Kalmar län 0499-400 43

Kalmar med omnejd 070-653 02 01

Karlskrona 073-817 09 84

Kronoberg 070-3352575

Linköping 070-4992842

Lund 076-838 8876

Malmö 040-18 16 10

Norra Skåne 0451-895 66

Norrbotten 073-180 37 67

Norrköpin g 07 0-203 27 1 5

Oskarshamn 0499-400 43

Ronneby 073-817 09 84

Stor-Stockholm 08-650 81 50

Skaraborg 0512-606 54

Skåne län 0451-895 66

Sundsvall 070-52978 47

Södermanlan d 07 0-221 48 1 4

Uppsala 070-388 16 86

Värmland 073-058 39 55

Västerbotten 07 0-222 1 8 00

Västernorrlands län 070-529 7 8 47

Västra Blekinge 073-817 09 84

Örebro 073-058 39 55

Östergötland 07 0-529 95 24

Epilepsia 1/2020

Förbundsnytt
NY MEDARBETARE
Den 1 april börjar Anna Pallin som kommunikatör och grafisk form-
givare på Svenska Epilepsiförbundet.

Vilken blir din roll hos Epilepsiförbundet?

- Jag ska arbeta som förbundets kommunika-

töq och det är ett 1ed i fiirbundets ambition

att öka synligheten och påverkansarbetet. Jag

kommer att ansvara för och koordinera Epi-

lepsiförbundets aktiviteter på sociala medier

samt lägga upp planer för att värva ännu fler
medlemmar till förbundet. Jag kommer även

att designa material till våra kampanjer och

projekt och samarbeta med övriga föreningar

ute i landet.

Vad har du jobbat med tidigare? .

- Jag har jobbat liinge både som kommunika-

tör, webbredaktör och graflsk formgivare. Jag

har erfarenhet från flera olika arbetsplatser i
olika branscher, har tidigare varit anställd på

iddburna och ideella organisationer som FMN
(Föräldraft reningen Mot Narkotika), Skydds-

vämet och SMS Liwäddare.

Vad ser du mest fram emot i din nya tjänst?

- Det som lockade mig mest är att Epilepsi-

förbundetjobbar med en sådan livsviktig sak

som att sprida information och kunskap för

att ge bättre livskvalitet för människor som

lever med epilepsi. Det känns verkligen som

att mitt arbete kommer att göra skillnad ftir
människor, så det ser jag otroligt mycket fram

emot.
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Tack Lars!
På årsmötet den 7 mars tackade Lars A Ohlsson

för sig, efter sex år som ordftirande för Epi-
lepsiftireningen i Lund med omnejd. En god

kamrat och kämpe drar sig nu tillbaka och

lämnar ett visdomsord på vägen till oss alla;
"Om medlemmama inte fär till sig informa-

tion från sin ftirening kan det tolkas som att

de inte är viktiga!"

Tack Lars 1ör alla lina
insatser 1ör din förening
i Lund och för förbundet.
hälsar

Berndt Ohlin.

.förhundsordförancle

Håll utkik 1nfuxem§§Wsr
Just nu är ett vuxenläger "Gränsträffen" under planering.

Den kommer anordnas i augusti-september.
Mer info i nästa nummer av Epilepsia.
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IJnik forsäkrirrg
for unika personer!

Sedan ett par år kan Svenska Epilepsiförbundet erbjuda sina medlemmar konkurrens-
kraftiga försäkringar som är anpassade till livssituationen. Försäkringarna är unika i
sitt slag och väldigt efterfrågade.

- Det kihns väldigt ro-
ligt att kunna erbjuda

den hiir servicen även

för Epilepsiftirbundets
medlemmar, säger Per

Liljeroos, försäkrings-
ansvarig på Unik För-
säkring.

Unik Försäkring är ett varumiirke som Riks-
ftrbundet FUB (För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstöming) startade för drygt
tio åLr sedan. Försäl«ingarna anpassades till
medlemmamas unika behov och har varit väl-
digt uppskattade.

För Epilepsiförbundets medlemmar bör-
jade vi med att ta bort undantaget gällande

epilepsianfall i var olycksfallsförsäkring. Det
innebär att vi klassar det som en yttre påver-

kan, det ger dig rätt att kunna få hjälp ifrån
försiikringen om olyckan skulle vara framme,
säger han.

Försäkringar som är anpassade frir med-
lemmar i olika handikapporganisationer har
tidigare saknats. Genom åren har många med-
lemmar vittnat om att de försäkringar som

idag flnns på marknaden inte alltid stämmer

överens med de behov man har.

Nu när även Epilepsiftirbundet iir delaktiga
i Unik Försäkring, innebiir det att Epilepsi-
{t}rbundets medlemmar har en chans atL yata

med att påverka innehållet i försäkringarna.

- Vi ser från förbundets sida positivt på

den unika försäkringsmöjlighet som erduds
våra medlemmar av Unik Försäkring och ser

fram emot en fortsatt dialog med ftirsäkrings-

bolaget om möjliga tillägg utifrån de behov
som våra medlemmar har. Ett sådant tillägg,
som vi gäma vill diskutera förutsättningama

ftir, är ett ftirstärkt tandvå,rdsmoment i för-
säkringen mot bakgrund av den påverkan på

munhälsan som en längvarig medicinering

Per Liljeroos

med epilepsiläkemedel kan innebära, säger

Bemdt Ohlin, ftirbundsordförande i Svenska

Epilepsiförbundet.
Per Liljeroos menar att Unik Försäkring

alltid är lyhörda ftir att göra en förändring i
villkoren och tar emot synpunkter från f<ir-

bund och medlemmar. Idag erbjuds alla med-
lemmar försäkringar för boende, fordon, båt
samt olycksfall i Unik Försäking.

Fördelar med Unik Försäkring
Unik Försäkring anpassar boendeftirsiikringen
efter medlemmamas speciflka behov och livs-
situation, beroende pävar i livet man beflrmer

sig. I hemförsäkringen iir det alltid 1åg själv-
risk, endast 300 kronor, om du tappar dina glas-

ögon eller din hörappa.rat. Hjälpmedel, till ex-

empel rullstol eller permobil, ingår i hemför-
säkringen och iir försåikrade upp till 200000
kronor.

Bilförsäkringen är anpassad bland annat

genom att det inte kostar något exka att för-
säkra en bil som iir anpassad. Något som inte
alltid iir en självklarhet hos andra försäkrings-
bolag.
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Tånkpåatthstoriskavkastnfgårngengarantförframtidaavkastning.Depengarsompareras fondenkanbådeökaochmnska värde
orh det är nte säkert att du får t I baka hela det nsatta kapita et Fondens värde kan variera kraftigt på grufd av fondens sammansättn ng
och de förvaltn ngsmetoder som används Faktab ad, nlormatron5broschyrer orh fondbestämmelser för 5wedbank Humanfond finns att
hamtä hos dln återför:a jare el er på :wedbank.se/humanfond
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- för dig som vill spara med både
hjärna och hjärta.

Fonden placerar sitt kap tal svenska bolag som tar stort
ansvar för mänskliga rättigheter, goda arbetsvi lkor,

affårsetik orh mi jön. Humanfondens samarbetsorgani-
sationer arbetar världen över med bland annat blstånd.
hlälpverksamhet, mänsk ga rättigheteI m ljö natur
och forskning Fonden är åven Svanenmärkt.

pu Us mer Oå sweObank.se/humanfond
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Läs mer om Unik Försåkring på
www. unikforsakring.se eller www.epitepsi.se
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Adressändring: Returnera till sEF, Box 1386, 17227 Sundbyberg med ny adress

Stöd dig själv och/eller personer med epilepsi genom att

Bli medlem i Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Epilepsiförbundet är en med-

lems- och intresseorganisation för perso-

ner med epilepsi, deras anhöriga och per-

soner som kommer i kontakt med epilepsi

genom skolan, arbetet, sjukvården.

Förbundet arbetar bland annat med påverkans- och in-

formationsarbete för en bättre vård och rehabilitering

för personer med epilepsi och för att öka kunskapen om

epilepsii samhället.

Medlemmarna är vär grund och vår styrka. För att ffi

mer tyngd bakom förbundets arbete behöver vi fler
medlemmar. Vad skulle hända om alla de 81000 perso-

ner som lever med epilepsi i Sverige vore medlemmar?

Förutom att ditt medlemskap ger flortundet styrka fär du:

. tidningen Svenska Epilepsia fyra gånger varje är

. information, råd och stöd och träffa andra som vet hur

det känns altleva med epilepsi
. inbjudningar till olika ftirenings- och forbundsmöten

och läger
. teckna ftirsäkringar i Unik försäkring

5å blir du medlem
o Ansök på www.epilepsi.se/medlemskap om att bli

medlem.
. Avgiften beror på vilken lokalavdelning du tillhör.

Fler sätt att stödja personer med epilepsi
. Spara pengar i Humanfonden där en del av vinsten

kan riktas till bland annat Epilepsiforbundet.
. Skänk eller donera pengar till Epilepsifonden eller

Epilepsiförbundet.
. Köp eller prenumerera på Bingolotter eller Sverige-

lotter hos Folkspel, då går vinsten tillbaka till den

medlemsorganisation du bestämmer.

Läs mer på www.epilepsi.se/stod-oss
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Swisha till forskningen

123 642 94 01

I]NIK
r'önsÄrnrNc

@tolkspel
Svenskt föreningsliv gör Sverige böttre för oLto.


