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Vänner!
Denna vår har för alla varit ovanlig på

flera sätt. inte bara vädermässigt. Från mit-
ten av mars månad har vi fått vänja oss vid
förhållanden vi deflnitivt inte är vana vid.

M -sår inte i afJiirer som vanligt, vi träfIar
inte r åra r'änner hemma hos varandra,

evenemang vi är vana att medverka pä är

inställda och vi har fått skjuta på det mesta

av r.år nonrala verksamhet ute i föreningar
och f-örbund. Det har verkligen blivit en tid
för efter-tanke och en reflektion att stanna

Lrpp i r'årt stressande för att känna efter vad

sorn är i iktist i våra lir.
Det positiva med sommaren är att vi oftare

kan träffa varandra utomhus och kanske

även minnas strof-en ur studentsången

"..och den ljusnande framtid är vår.." som
påminner oss om den optimism och fram-
tidstro r-i måste ha med oss när vi förhopp-
ningsvis kan dra igång igen till hösten.

Mitt törsta år som förbundsordförande

har irittills inte blivit som det var planerat.

Vid den här tiden skulle jag ha varit ute och
hälsat på hos ett antal foreningar och det är
jag m1'cket besviken över att inte ha kunnat
göral Ja_u tänker inte ta upp utrymmet här

med att orda mer om coronapandemin för
den är r i r'ä1 alla ganska trötta på, utan låt

oss rstället fokr-rsera på framtiden och då

närrrast på r'ad vi fortsättningvis ska kunna

-qenornt-öra.

I den här tidningen kan du läsa om två
viktiga aktiviteter som genomforts under

våren: att besluta om verksamhetsplanen

for kommande år under kongressperioden

samt premiären av en ny form för samver-

kan mellan förbundet och foreningama
"Föreningsforum", som ska genomforas

några gånger per år. Planering har också

skett for tre ungdomshelger på olika platser

i augusti, vuxenläger i september på Valje-
viken samt familjehelg i november. Därhar
ni några saker att se fram emot!

Det här och mycket mera

kan du läsa om i detta

nummer av Epilepsia.

Ta hand om er

det är ni värda!
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Epi lepsiförbu ndets omstäl lni ng
i coronakrisen
Coronakrisen är något som har påverkat hela samhättet. Den har så ktart även påver
förbundets medlemmar och föreningar på otika sätt. Tittförbundet har medlemma
med olika frågeställningar.

epsr-
rv sig

- Inledningsvis var det frågor om personer

med epiiepsi tillhör en riskgrupp. Sedan kom
frågor om läkemedelstillgång under en kris
och ju 1ängre tiden har gått och vi har insett
hur långvarig krisen kan b1i, har det mer och
mer handlat om möjligheten att få ersättning
om man tillhör en riskgrupp eller är anhörig,
säger Sofia Segergren, förbundssekreterare.

När corona gjorde sin entrd var det års-
mötestider. Mssa föreningar hann med sitt
årsmöte innan mötesrestriktionerna kom. an-

dra har hittat altemativa sätt att hålla möten.
Några föreningar har skjutit upp mötet till
senare i sommar. Sofia Segergren berättar att
Socialstyrelsen har meddelat att tiden för an-

sökningar av statsbidrag ligger fast vid 15

september, så det är viktigt att även de sista

mötena hå1ls. Hon har sett flera exempel på

att det flnns sätt att göra det på för att behålla
social distans.

Ett bestående intryck av coronakrisen
kommer nog vara att det aldrig förr funnits
en så stor kreativitet och skett en så snabb

teknikutveckling i landets intresseföreningar.

Möten i olika förbund och även i Epilepsiför-
bundet har hållits utomhus och digitalt i olika
verktyg som Sk1pe, Teams och Zoom etce-
tera, säger hon.

I detta nummer av Epilepsia ser vi exempel
på hur Stockholmsföreningen ställde om sin
verksamhet. Även förbundet har haft digitala
möten. Förbundsstyrelsen har haft ett möte i
Teams och den 9 och 10 juni hö1l Epilepsi-
förbundet sitt nyinrättade Pöreningsforum i

verktyget Zoom. Föreningstbnur-r kommer
b1i ett regelbundet möte där f-örbund och
töreningama i Epilepsiförbundet träftas och
diskuterar samarbete, verksamheten och hur
man ska nå gemensamma mål i fbrtsätmingen.

Under våren har också liirbundskansliet
fdljt Folkhälsomyndighetens råd om distans-
arbete för att 1örhindra smittspridningen.

- Corona har resulterat i några lärre möten
för t-örbundet och flirre personliga kontakter.
Men i det stora hela har förbundet varit inne i
en planeringsfas efter kongressen, vilket inte
störts av krisen. Däremot har faktumet att vi
inte varit på kansl iet lika ofta resulterat i något
sämre telefontider och att utskick av beställda
märken och böcker bara skett en dag i veckan,
avslutar Sofia Segergren.

kunna stanna hemma fiån arbetet för att öka
säkerheten för familjen.

- Hur välkommet det än är att den förebyg-
gande sjukpenningen nu blir verklighet, ser vi
det som allvarligt att personer i de definie-
rade riskgruppema riskerar att smittas av sina
närstående, altemativt att närstående tvingas
stanna hemma från sitt arbete utan någon
ersättning. Båda alternativen ger svåra följ-
deq säger Elisabeth Wallenius, ordförande i
Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt skriver att: Våra medlemsför-
bund vittnar om att många personer i riskgrupp
och deras närstående stannat hemma från arbe-
tet, utan ersättning sedan smittan spreds i
Sverige i mars. Konsekvensen blir att hela
privatekonomin riskerar att haverera och att
man i värsta fa1l förlorar sitt arbete.

Baserat på resonemanget i regeringens

förslag, drar Fr.rnktionsrätt Sverige slutsatsen
att det råder oklarhet gällande risk för smitta
från närstående för personer i riskgrupp och
tycker därför att denna specifika fråga åter-
remitteras till Socialstyrelsen för ny analys
och viktigt tydliggörande. I övrigt poängterar
de hur vikt:igt det är att Försäkringskassan ser
till hela sjukdomsbilden och hälsoläget hos
de som ansöker om ersättning så att hänsyn
tas til1 om personer har flera tillstånd samt till
komplikationer kopplade till medicinering eller
behandling.

Om regeringens förs1ag går igenom kom-
mer det från och med den 1juli, att vara möj-
ligt för de som ti1lhör någon av Socialstyrel-
sen definierade riskgrupper, att söka förebyg-
gande sjukpeng från Försäkringskassan. Det
är dock osäkert när rryndigheten kommer att
ha möjlighet att börja betala ut ersättningen.

f ö re bygga n d e''ffikl:pe n n i n g
I början av juni sände regeringen uy"'äiiri,y;ffied rekordkort svarstid om förebyggande
sjukpenning titl btand annat Funktionsrätt, där Svenska Epilepsiförbundet är medlem. Syenska
Epilepsiförbundet och Funktionsrätt är kritiska till att närstående inte omfättas av förslaget.

Regeringens remiss handlar om en förord-
ning för perioden 1 juli-30 sep 2020 som ska
bidra till ett ökat skydd för de individer som
löper störst risk att drabbas av ett särskilt
allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande
i covid-19. Funktionsrätt Sverige välkomnar
detta i sitt svar, då de under våren pätalat det
akuta behovet av en smittskyddspenning för
de som tillhör en riskgrupp och som riskerar
att drabbas av ett särskilt allvarligt sjuk-
domsftirlopp.

I regeringens ftirslag saknas dock den
närståendepenning som både Funktionsrätt
Sverige och Svenska Epilepsiförbundet ser
som en viktig del.

Epilepsi är i sig inte en utpekad riskgrupp.
Men personer med epilepsi kan ha andra
problem, som gör att de kan tillhöra en risk-
grupp och adröriga till dessa som behöver

Epllepsia212020
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Läkemedet och coronakrisen
Läkemedel är för många personer med epilepsi en viktig fråga.
Svenska Epitepsiförbundet har i och med coronakrisen fått oro-
liga frågor om vad som händer med tiltgången på täkemedel
under en långvarig kris. Denna oro späds på av de upplevelser
medlemmar tidigare haft då deras läkemedel inte funnits på
det apotek man besökt. Många upplever att omregleringen av
apoteksmarknaden har lett till försämringar.

Oron över hur den srenska hälso- och sjuk-
vården och de sr.enska apotekcn kommer att

klara av san.rhä11 ets I äkern edel slörsörjning nu

och i framtiden är gemensam i flera av Funk-
tionsrätts medlemsliirbund. och därför ställde

de några frågor till Fredrik Boström. chefifär-
maceut vid Sveriges Apoteksfbrening.

Vad är Apotekets sklldighet när ett läke-
medel inte kan expedieras? \ad har kun-
den för rättigheter?

Apoteket är sk,vldig att kontrollera om 1äke-

medlet finns hos något annat apotek i när-

heten, även apotek r en annan kedja. Om en

patient elterfråsar ett läkerredel f-öre klockan
16.00 ska det hnnas på apoteket senast klock-
an 16.00 nästa r ardag. Ir{er.r dct fömtsätter att

leverantören har r aran på sitt lager r-ilket apo-

teken inte har några mililieheter att pår'erka.

Finns det några dagar sonr är säkrare än

andra?
Läkemedel ler-ereras ti11 apoteken på varda-

gaq så risken an ctt läkcnedel inte finns ökar
över helgen. För r-ner vanliga läkemedel finns
lager som räcker ör er helg.-ma.

Vad händer vid brist på läkemedel?

- Det första steget är att tiirsöka hitta 1äke-

medlet på ett annat apotek. Om apoteken vet
att det är en kortare bnst kan dt' bcställa läke-

medlet. men det innebär att kunden måste

återkomma rned ett nrtt besök. När ett läke-

medel tar slut hos lererantören flnns otia ett

lager kvar ute på apoteken. Hur stol't lagret är

varierar. men under senare tid så har det varit
mellan en och en och en halr.månads behov.

Men det är fördelat ör,er alla apotek.

Vid många brister sä finns det läkernedel

att byta till. Men för de kunder som måste ha

en viss tillverkare eller förpackning kan det

bli probiem redan i det här stadiet. Om det

inte går att hitta ett utbytbart läkemedel be-

höver läkaren ta ställning till annan behand-

ling, ofta ett annat läkemedel. Apoteken kan

många gånger hjälpa till med vilka altemativ
som finns.

Vilka läkemedel är det brist på?

- Det varierar hela tiden. Vissa läkemedel sak-

nas bara någon dag medan andra inte kan be-

ställas på flera månader. Vissa analyser pekar
på att det är mer äldre läkemedel som det iir
brist på, men det kan gälla även nyare.

Vilka krav ställer myndigheter på apote-
ken för att undvika läkemedelsbrist?

Det flnns bara ett allmänt krav: att apoteken

ska säkerställa att konsumenten så snart det

kan ske far tillgång till sitt läkemedel. Det är
ganska otydligt men i praktiken innebiir det

att apoteken gör allt för att ge bra service till
sina kunder.

Det är läkemedelstillverkarna som bestäm-

mer om distributionen av liikemedel till apo-

teken. Det betyder att det ar tillverkama som

bestämmer hur stora lager som ska finnas i
Sverige. Apoteken har svåLrt att påverka det.

För att undvika l2ikemedelsbrist måste hela
kedjan fungera. Det hjälper inte att endast

apoteken ökar sina lager. Det skulle det kunna
innebiira minskade lager hos tillverkaren vil-
ket inte ökar den totala mängden liikemedel i
Sverige. Läkemedelskedjan i Sverige har re-
lativt stora lager utan tvingande regler idag.

Omregleringen av apoteks-
marknaden
Omregleringen av apoteksmarknaden som träd-

de i kraft 2009 syftade till att öka möjlighet till
ftiretagande, ge konsumentema ökad tillgzing-
lighet till liikemedel, bättre service och tjiinste-
utbud samt prispress på llikemedel. Först sades

också att marknaden skulle då ta över ansvaret

ftir beredskapslager men så blev det inte.

Fanns det bättre lagerkapacitet innan om-
regleringen?

- Nej. Visserligen fanns det fler stora apotek

och de har lättare a|t ha ett större lager men

Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges
Apotekförening.

idag flnns många fler apotek. Det innebär att
det totalt flnns mer läkemedel ute på apote-

kens lager idag än före omregleringen. Apo-
teken har idag, oavsett omregleringen, bättre
ftirutsäthringar att ha kontroll över sina lager.

Utvecklingen på IT-sidan gör att de idag
har bättre kontroll över vad och var läkeme-
del finns i lager. Den största delen av Sveriges
läkemedel lagras av läkemedelstillverkamas
grossister. Där finns generellt tre till fura
måLnaders lager av varje produkt. Detta för-
ändrades inte i samband med omregleringen.

Beredskapslager har inte varit Apoteket
AB:s ansvar varken före eller efter omreg-
leringen. Tidigare lager som Försvarsmak-
tens beredskapslager ftir krig awecklades
redan 2004 och Socialstyrelsens lager lör kis
i fredstid, till exempel vid pandemier, har ägts

av Socialstyrelsen. Nu kan marknaden, det vill
säga apotek, ha medicinlager om till exempel
Socialstyrelsen upphandlar det.

Har omregleringen inneburit ftirbättringar
eller försämringar ftir den enskilde indi-
viden?

- För de flesta har omregleringen inneburit att
det flnns fler apotek nära där man vanligtvis
handlar. Apoteken har ökade öppettider, till
exempel på kvällar och helger. Men för vissa
kan omregleringen ha innebwit fiirsämringar.
Till exempel om ett apotek lagts ned, även om
det är svårt att peka på att enskilda nedlägg-
ningar berodde på omregleringen. Patienter L )
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med mer ovanliga läkemedel fick inte heller

samma nytta då ovanliga läkemedel varken

lagerförs före eller efter omregleringen. Sedan

har periodens-vara-systemet som införts också

upplevts krångligt av många patienter.

Coronakrisen
Redan ftire Coronakrisen var det många som

upplevde att just deras läkemedel var rest-

noterat.

Har ni några uppgifter på om fler läkeme-
del har blivit restnoterade?

- Nej, idag flnns inget som tyder på det.

Förutom läkemedel som anviinds inom in-
tensiwården. När kapaciteten utökades där

beställde sjukhusen stora miingder läkeme-

de1. Dessa låikemedel används av dock bara

av sjukvården så de vanliga apoteken drabbas

inte av detta.

Regeringen beslutade om begränsning av

uttag av läkemedel och samordning av

fördelningen av specifika läkemedel och
medicinsk utrustning på olika håll i landet.
Har detta lett till bättre tillgång?

- Begränsningen inftirdes på grund av att

många hämtade ut stora mängder utanför för-

månen. Detta ledde främst till problem i dist-
ributionen som inte alltid lyckades leverera

läkemedel inom 24 timmar vilket drabbade

kunderna. Det fänns också en oro att det pä

sikt skulle kunna uppstå problem med rest-

noteringar, men det har det inte §ort.
När det gä11er förslaget om lördelningen

av läkemedel inom landet, har det än så 1änge

endast skapat en möjlighet för regeringen att

utärda förordningar på området. I första hand

gäl1er det mellan regioner.

De flesta läkemedel som säljs på apotek är

förhållandevis billiga och finns nästan alltid
inne. Apoteken har redan idag också skyldig-
het alt expediera dyare men även mindre van-

liga läkemedel och läkemedel som behöver

förvaras på särskilt sätt, till exempel kylvaror.
Framtidens vård kommer kunna erbjuda

effektivare behandlingar med högre preci-

sion och tärre biverkningar till varje enskild
patient i tbrm av individanpassad medicin. I

takt med att behandlingsterapiema också blir
n-rer individanpassade, så kommer efterlrågan
på dyra läkemedel öka.

Hur rustar sig apoteken för framtidens
behov?

I grunden är den svenska apoteksmark-

naden väl rustad för detta. I Sverige lämnas

nästan alla läkemedel ut via apotek. I många

andra länder 1'är man de dyrare produkterna

och de mer avancerade terapiema direkt
från sjukvården. Utvecklingen av e-handel

och transportlösningar gör att Sverige är bra

lörberedda för att kunna leverera 1äkemedel

direkt till patienter som vårdas i hemmet.

Vissa läkemedel kan i framtiden komma

att kräva speciell personal eller material för
att användas. Här kan apotekens samarbete

med vårdgivare bli en del till exempel att en

sköterska kolnlner hem med rätt läkemedel

och hjälper till att gc läkemedlet elter beställ-
ning från ett apotek.

Du kan själv se vilka apotek som har ett visst
läkernedel i lager hos Fass.se. Skriv in namnet

på ditt 1äkemedel i sökrutan och välj styrka,

klicka sedan på knappen med "Lagerstatus"
för att se vilka apotek som har din medicin på

lager på: https ://wwr.v.tass. se/LIF/startpage.

Text. Ro,shan Tofighi
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Samsjuklighet hos
barn påverkar
epi lepsiprognosen
Barn med ett förstagångsanfall bör bedömas avseende neuro-
logiska utvecklingsawikelser och neuropsykiatriska tiltstånd.
Detta eftersom diagnoserna förekommer oftare hos barn med
epilepsi jämfört med andra barn och samsjuktighet påverkar
epitepsiprognosen.
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Denna slutsats drar Eva Åndell .lason i sin av-

handling "Unprovoked seizures in children:
Incidence, neurodevelopmental comorbidities
and treatment", som lades fiarn på Karolinska

Institutet den 29 november 2019 med oppo-

nent Prof'essor Emeritus Matti Sillanpää fiån
Universitetet i Turku, Finland. Forskningen
har fått stöd från Epilepsifonden.

Cirka var tionde person i världen kommer
någon gång att få ett epilepsiantäll, och unge-

ltir en tredjedcl av dem kommer att utveckla
epilepsi. Epilepsi är vanligast under de första
levnadsåren och hos ä1dre. Samsjuklighet med

andra neurologiska och ner.rropsykiatriska

sjrrkdourar är rrnli,.:t. Era \ndcll .lasons ar-
handling behandlal förekousten av n),insjuk-
nande i epilepsianlä1l hos bam och vurna i

norra Stockholms län och hur er-entuell sam-

sjuklighet hos dessa bam pår erkar anfallslri-
het, samt lramtida anr'ändandc av neurolepti-

ka, antidepressiva och läkemedel motADHD.
Det som speciellt granskades var: psykomo-

torisk utvecklingsfrirsening, tal, språk-, och
inlärningssvårigheteq ADHD, autismspekt-
rumsjukdomar, cerebral pares, intellektuell
funktionsnedsäthring och annan psykiatrisk

sjukdom.
Studiema i avhandlingen visade samman-

fattningsvis en ökad förekomst av de definie-
rade samsjuklighetema hos bam med anfall
jämfört med den beskrivna ftirekomsten i
den generella bampopulationen. Samsjuklig-
heterna fanns redan vid anfallsdebut. Detta
talar emot att epilepsin skulle orsaka utveck-
lingsawikelsen, och för att det i stället finns
en gemensam, bakomliggande orsak till sjuk-
domama. Barn med samsjuklighet hade lägre

sannolikhet att bli anfallsfria under månad

13-2.4, ochfler av dem behandlades med anti-
epileptika, antidepressiva, neuroleptika och

läkemedel mot ADHD åtta år efter index-
anfallet, jämfti,rt med barnen utan samsjuk-

lighet. En knapp tredjedel av alla bam med
ett epilepsianfall får antiepileptika ftirskrivet
åtta år efter sitt ftirsta anfall. Färre bam än

örväntat får antidepressiva, neuroleptika och
läkemedel mot ADHD förskrivet, utifrån
den ökade ftirekomsten av neuropsykiatriska
diagnoser hos bam med epilepsi. o

krt. Sofia Segergren

)) ng ser att det ör viktigt att aktivt bedöma barn med epilepsi-
anfall avseende andra neurologiska och neuropsykiatriska sjuk-
domar, och vid förekomst av sådana ta stöllning till eventuelt
behandting öven av dessa diagnoser. Jag tror att samarbetet
mellan barnneurologer och barnpsykiatriker behöver utveck-
las, till exempel med fler mottagningar dör dessa professioner
arbetar tiltsammans, avstutar barnneurolog Eva Åndetl Jason. ))
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llörab Kokaia, professor i neurofysiologi och

föreståndore för Epilepsicentrum i Lund.

I Sverige finns i dag minst 81 000 personer

som har epilepsi, av dessa är det ungelär
en tredjedel som lider av så okontrollerade
epilepsianlall att da-{ens behandling med be-

fintliga mediciner inte fungerar.

Forskargruppen i Lund har visat att utveck-
ling av epileptisk aktivitet, när man stimule-
rar i ena hjärnhalvan hos möss, är beroende

av anfallsspridning och återkoppling 1iån den

andra hjämhalvan.

Vi hoppas naturligtvis att den här kun-
skapen i tiamtiden ska bidra till att hjä1pa

personer med svår epilepsi, men även andra

patienter med epilepsi, säger Mdrab Kokaia,
prof'essor i neurofysiologi och föreståndare

för Epilepsicentrum i Lund.

Han har en bakgrund inom biornedicin,
neurovetenskap och neurofysiologi.

Jag har ägnat hela rnin karriär åt att stu-

dera patofysiologi av epilepsi och utveckla
nya behandlingsstrategier baserat på den nya
grundläggande kunskapen som forskningen
kornrner fram med. Jag tycker det är spännan-

de att dra nytta av fbrskningsresultaten på så

sätt att den leder till patientnyttan i slutändan.

Tillsammans med sitt forskarlag har han

al1tså lyckats dämpa aktiviteten vid epilep-
tiskt anfall i hippocampus, ett område i hjär-
nan som är vikligt för bland annat minne och

ir.rlän.rir.rg. Det är jLrst i denna del av hjärnan

sor.n ett epileptiskt antall oltast startar hos de

svarast sluka personema.

- I srudier på miiss har ri lrckats dämpa

utvecklin_s ar antallsaktn iteten, Får r i samma

resultat i fler. Iänqre srudier kan det här öppna

lor behandling i fiamtrden på personer med

svår epilepsi, säger Nlirab Kokaia.

Den första studien pubiicerades i den ve-

tenskapliga tidskriften Scientific Reports

2018. Sedan dess har arbetet fbrtsatt ocl-r nu

ser rran framtiden an med hoppflllhet.

- Vä1digt få liknande studier har gjorts tidi-
gare, och det här var den första studien där

man lyckats dämpa utveckling av epileptiska
anfallet med hjälp av kemogenetik. Det har

öppnat 1ör möjligheter att behandla epitepsi

med fokus i områden som till exempel inte
går att operera bort eller behandla direkt,
säger Mdrab Kokaia.

Hur fortsätter ni arbetet nu?

- Vi har många spännande spår inom forsk-
ning ftir nya metoder att behandla epilepsi.
Kemogenetik är en av dem. Den är del av

våra program inom genterapi ftir epilepsi,
säger Mdrab Kokaia.

Vi planerar nu att ftilja upp det arbetet med
liknande system i epileptiska djur. Än så länge

har vi fokuserat på andra genterapiprojekt.

Genterapi handlar mest om en behandlings-

form som innebåir att en korrekt gen ska föras

in i vissa av patientens celler ftir att kompen-
sera fiir motsvarande muterad/icke fungerande

gen. Det kan liknas vid en transplantation där

man överfor en gen i stället ftir ett organ. Men
i fall av genterapi vid epilepsi ftirs en extra
gen(er) in i nervceller i vissa hjämområden där

epileptiskt anfall startas. På så sätt stärker man

cellemas kapacitet att motverka retbarheten i
just dessa områden, eller dämpa retbarheten på

andra olika sätt.

Kemogenetik iir en metod som möjliggör
attmar överför gener för speciflka så kallade
receptorer till cellema i dessa hjämområden
som bara kan aktiveras av vissa annars ofar-
liga kemiska ämnen. Det blir då en slags kom-
binationav kemi och genetik (kemogenetik).
På så sätt kan de kemiska ämnena bara pä-
verka de celler som fått de receptorerna

genom genöverföringen och minska aktivitet
ijust de områden och nervceller som är del-
aktiga i ett epileptiskt anfall. Andra delar och
celler i resten av trjäman och kroppen ftir-

blir opåverkade. Dagens mediciner påverkar
istället mer eller mindre alla delar och celler i
kroppen, vilket ofla kan leda till biverkningar.

Forskningen har väckt internationell upp-
märksamhet och Meråb Kokai bjöds in för att

tala vid viirldens största forum för epilepsi -
the American Epilepsy Sociefy's Annual Meet-
ing 2018. Vid mötet i New Orleans, USA,
samlades ledande företrädare ftr akademi,

klinik, industri och patienter med epilepsi.

Hur ser du på möjligheterna och
utvecklingen av epilepsibehand-
lingen i Sverige?
- Jag tycker vi har bra förutsättningar att ut-
veckla nya behandlingar för epilepsi baserat

på genterapi och cellterapi i Sverige. Detta
område är mycket lovande just nu och vå,ra

forskningsresultat visar att det kan vara vägen

framåt. Inom Epilepsicentrum i Lund har vi
samlat flera mycket duktiga och framgångs-

rika epilepsiforskare, bara att nämna några

fä: Christine Ekdahl, Esbiöm Melin, Fredrik
Berglind, Marco Ledri, My Andersson, Maria
Strandberg, som genom samarbete mellan
grundforskare och klinisk aktiva forskare ut-
vecklar innovativa behandlingsmetoder mot
svar epilepsi.

- Vi jobbar stenhårt med att driva transna-

tionella aspekter av vår forskning så att det

ska komma till kliniska prövningar så fort det

bara gär. Men Rrrärr tar det ganska långt tid
att driva processen från labbet till patienter.

Vi behöver uppfylla alla säkerhetskraven som

sådan utveckling behöver. Och det tar sin tid. o

Text: Zoran Alagic
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Ny sommaraktivitet på
grund av covid'19

Hur har beslutet att ställa in mottagits bland

ungdomarna?

- Ungdomarna har blivit ledsna och oroliga,

och även känt så för varandra i och med att

dom är så nära. Dom känner sig även en-

samma, saknar sina kompisar och förstår

inte varför ungdomslägret är inställt. Det har

känts som en frizon på lägren eftersom alla

har epilepsi och att det inte är något konstigt

ifall någon får ett anfall. Jag har fått många

frågor och pratat med flera av ungdomarna,

så jag försöker peppa med positiv energi för

att dom ska må bättre och känna mindre oro.

Kan du ge exempel på frågor som har ställts?

- Dom har bland annat frågat om vi aldrig

mera kommer att ses? Dom undrar varför vi
inte kan ses utan att kramas? Finns det något

annat altemativ där vi kan ses? Kan vi inte

ha ett litet läger istället, varför går inte det att

ordna?

Vad säger föräldrarna?

- Några föräldrar har också hört av sig med

frågor och berättat om sin oro. En del är för-

tvivlade och säger att deras barn verkligen

behöver det här för att må bra och utvecklas.

Det har ju varit en trygghet att veta att ung-

domarna har det bra på lägren och därför har

föräldrama velat få svar på när nästa 1äger ska

hå11as.

- Dessa frågor har varit svåra att svara på

eftersom jag inte är expert på covid-19. Ingen

vet ju säkert hur samhället kommer att se ut

i augusti eller rent av i mars, men jag tänker

positivt.

Vad har du giort istället och hur har det

mottagits?
För det första har vi skapat ett kedjebrev

som tidigare lägerdeltagare får. Det är ett

personligt brev som ska uppmuntra, ge goda

tips och råd i coronatidema. När brevet sprids

vidare uppstår en positiv dominoeffekt. Man

blir glad för att få ett riktigt brev på posten

och blir ännu gladare av att göra något för

någon annan. Alla kan vara med på det här

på ett e11er annat sätt och man får valja sjalv

om man vill skriva, måla, rita eiler göra något

annat kul. De lite yngre bamen har tagit hjälp

av sina lliräldrar att skicka breven så att inte

kedjan bryts.

Sedan har vi börjat nyttja den digitala

världen mera, ti1l exempel på Facebook, där

ungdomarna skriver ti1l varandra och undrar

hur dom andra mår och vad dom gör. Jättekul !

Dom har även börjat fråga efter en pod

och att skapa ett forum där dom kan prata fritt
med andra som också har epilepsi, men prata

om helt andra saker änjust sin epilepsi. Prata

om det son-r knyter dom samman och fokusera

på vad man är bra på i stället för att fokusera

på det som inte fungerar. En frizon helt en-

kelt. På alla andra plattformar i livet; i sko-

lan, möten med läkare, häng med kompisar

etcetera är det svårt att inte vara fokuserad på

sin diagnos. Så kreativiteten för att skapa nya

mötesplattformer har gett flera bra uppslag

som vi kommer att gå vidare med.

- Jag har ocksä fatt använda min egen

keativitet för att hitta en bra och givande

aktivitet för ungdomarna i sommar och nu

har vi lyckats skapa en toppengrej - en härlig

hotellhelg med föräldramal

Spännande, berätta mer om hotellhelgen!

- Sommarens aktivitet kommer att b1i en helt

ny grej som är en mix av a1lt det bästa - en ka-

nonrolig helg på ett fint hotell för dig som är

mellan 13 och 25 år och dinidina ftträldrar! Det

här är en ny typ av aktir,itet där vi får träffa

både dig och din frjrälder samtidigt.

Ni kommer att göra aktiviteter både till-
sammans och var för sig. Ett gäng med här-

liga ledare deltar som vanligt för att stötta och

leda de aktiviteter som hå1ls.

Denna helg kommer vi fokusera på ditt
välmående, både i relation till dig själv men

också me11an dig och din fträlder och even-

tuella syskon. Vi kommer att ha en här1ig

stärnning, goda middagar och en riktigt god

gemenskap!

Sist av allt, vad vill du säga till alla oroliga
ungdomar som vill ha läger?

- Att det här är ingen ersättning för lägren

utan en möjlighet att göra någonting nflt,
någonting underbarl tillsammans. Det här

kommer att bli en toppenkul sommaraktivitet

vi ses och kom ihåg att anmä1a dig! r
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När corona stog titt fick för-
bundet snabbt stätta om Pla-
nerna för sommarens läger-
verksamhet. Nu erbjuds ung-
domar och föräldrar istättet
en helgvistelse på hotetl under
augusti på tre stälten i landet,
under förutsättning att restrik-
tionerna tittåter det.

Hallå där Anna Eksell, hur mår du i dessa

tuffa Coronatider?
Det känns just nu tungl och tomt att inte

fä genomföra årets Summerc(r)ampläger på

grund ar covid- I 9. Men jag försöker anpassa

mig och vara i nuet och ta tillvara på livet och

ser väldigt positivt på framtiden, på något ny-

skapande.

Hur kändes det när du insåg att årets ung-

domsläger måste stäIlas:in?

- Jag vet hur viktiS det är med kontakt mel-

lan ungdomama. Flera av dom är så väldigt

ensamma och har ibland inte ens kompisar,

därför är lägren så otroligt viktiga att dom blir
av. Så jag tänkte direkt att det här måste vi
lösa på något annat sätt och hitta ett bra alter-

nativ där a1la våra ungdomar kan umgås.

Epllepsia212020 10
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;irf& tionde året i rad ska Guldljusrådet utse en värdig Guldtjuspristagare.

iY"r tycker du ska vinna priset 2A2O? Kanske finns det någon i din omgivning
itrgöm gjort extra mycket för en person som har epilepsi?

INFORMATION

iiiivEM:

A§MALAN:

Allamedlemmarochföreningarharrättattnominerakandidater.

Nominering sker till kansliet''§å info@epilepsi.se senast den 1 september.

,§iAwf=f;, Blankett för nedladdning finns på www.epilepsi.se, men kan också
beställas direkt från kansliet.

tllt1§!ÅCOn' Besvaras på info@epilepsi.se eller telefon 08-669 41 06.

i;iisåivil<tis info finns på vår hemsidå1Wif{r,

11 Eptlepsia212020

I: to

VALKOMMEN TILL ARETS
SOMMARAKTIVITET!
PRAKTI§K INFORMATION

VEM: För dig som är 13-25 år och din/dina föräldrarl

ANMÄLAN Välj ort och anmäl dig till Anna Eksell på blackrose-23@hotmail.com
& FRÅcoR: eller på telefon 070-288 30 06 senast den 7:e juli.

KOSTNAD: Ungdom med epilepsi gratis, 950 kr per vuxen och assistent.
Varje ungdom med förälder/föräldrar bor idubbelrum. I priset
ingår mat, logi, nöjen, alla aktiviteter och en skitnice tisha!

Mer viktig info finns på vår hemsida epilepsi.se.

NÄR: 14-16 augusti
21-23 augusti
28-30 augusti

Göteborg på hotell Scandic Opalen
Stockholm på hotell Scandic Continental
§undsvall på First Hotell Strand

o

INOMINERING TILL ARETS
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När jag var yngre låg jag och grät i
sängen och ville inte leva om jag inte
blev av med min epilepsi. Jag skämdes
för min epilepsi. Men vem hade jag
varit idag om jag inte hade fått den?
Hade det varit jag?

Celine Medina iir 2l år och bor i Stockholm till-
sammans med sirutfi)räldrar och sin lillebror.

Min mamma tjatade på mig att gå och trälla
andra som också hade epilepsi, rnen jag väg-

rade. Hon tjatade en massa, så tillslul gick jag

med på att göra det en gång. Där vände mitt
liv. Jag gick dit flera gånger. Jag lick tralla
andra personer som t-örstår hur del är att fä ett

anIäll. som 1örstår hur kött man kan bli och

som vet hur det är att leva med epilepsi. När
jag åkte på Surnmerc(r)amp lörsta gängcn

träflade jag också personer från hela Sverige

som lever med epilepsi.

Med tiden fick jag svar på alla mina fiågor
om hur det fu att leva med epilepsi och vad

jag har för rättigheter. Det fick mig att accep-

tera epilepsin och istället 1-ör att ligga och grå-

ta i sängen började jag tänka: "Vem hade jag

varit idag om jag inte hade haft min epilepsi?"

Det hade inte varit jag med min personlig-

het och många av mina vänner hade jag aldrig

träffat. Det har medlört att jag idag istället är

stolt över min epilepsi, men jag skulle 1örstås

inte tacka nej till att bli av med den. Jag vill
därför dela med mig av lite tips till dig som är

ung och har epilepsi.

'.,

våra rättigheter



" Vr* hade jag varit idag
om jag inte hade

haft min epitepsi?"

§kola
Har du svårt i skolan så har du rätt til1 att fä ex-

ira stöd i de ämnen som du behör,cr hjälp med"

Tala n'red dina lärare. Om du behöver extra

tid på ett prov något vissl ämne eller kanske

istället behöver göra provct till exempel mr.url-

ligt så har du rätt till det, enligt skollagen. 
-[ir

hjälp av skolans specialpedagog eller kanske

en epilepsisjuksköterska på ditt sjukhus fiir
alt förmedla information till dina lärare om

du har svårt att nå fram titl dem siä1r,.

Jobb
Många med epilepsi orkar inte jobba åtta tim-
mar om dagen. Då har du kanske möjlighet
att gå ner i antal timmar och {ä kompensation

för de timrnar du inte arbetat genom att siika

aktivitetsersättn ing via Försäkringskassan.

Alla blir 1yvär inte beviljade det, hur epi-

lepsin yttrar sig och vad man jobbar med kan

påverka Försäkringskassans bedömning, men

det kan vara värt ett försökt.

Hitta jobb
Hal ciu svårl att hitta ett bra.iobb sorr {itngcrar

tillsamurans med din epilepsi kan du 1ä hjälp

av Arbelsl'ör'n.redlingens så kallade SIUS-

konsnlent. En SlUS-konsulent är en handläg-

gare sonl är specialiserad på personer i behov

ar.'särskilt stöd.

Trafik
Vi som lever med cpilepsi 1är inte köra bil om

vi inte har varit anfallsfiia i ett år, men när vi
är 1B år så kan vi fä Iär"dtjärist. Alla 1är tyvär
inte det. vilken typ av anläll och hur ofta man

1är antall är något som kan påverka beslutet.

Text: Celine Medina
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På epilepsi.se kan du
Epilepsimärket
. Pin (märke och text) 40 kr + porto

. Halsband, kedja och nicketfritt
sitverfärgat märke 70 kr + porto

. Hatsband, svart plastrem med
karbinhake 60 cm och märke
80 kr + porto

. Armband, läderband
med text "EPILEPSI"

och ett litet märke
80 kr + porto

Porto tittkommer
titt sjätvkostnadspris.



Undersökning av akut-
besök vid epi tepsianfall
Sex svenska sjukhus har deltagit
i ett europeiskt kvalitetsprojekt
om vårdkvaliteten vid akutbesök
för epileptiska anfall. Undersök-

ningen visar enligt en artikel i
Läkartidningen 17-18/2A20 att
den akuta epilepsivården har hög

kvalitet, men att dokumentation
av missbruk och information om

bilkörning kan bli bättre.

Slutsatsen av de svenska resultaten i under-
sökningen är att det akuta medicinska omhän-
dertagandet av personer med epileptiska an-
fall fungerat bra. Till exempel lyfter artikeln
upp att vid så mycket som cirka 70 procent av
de vardtillftillen som gällde ft rstagångsanfa1l,

sökles en ögonvittnesbeskrivning. Ögonvitt-
nen är till stor hjälp för att avgöra om oklara
medvetandef<irluster verkligen var ett epilep-
tiskt anfall. Men trots den höga procentsatsen

iir slutsatsen ändä att det behöver göras mer
ftir att ytterligare öka andelen, främst genom

utbildning. Undersökningen visar också att
det vid 80 procent av besöken gjordes EKG.
Slutsatsen är att det flnns en förbättrings-
potential avseende atl. använda EKG vid ett
misstänkt ftirsta anfall.

Efter akutbesöket
De brister som identiflerades gällde fram-
förallt dokumentation av missbruk och infor-
mation om bilköming.

Läkemedel, illegala droger och alkohol är
vanliga orsaker till epileptiska anfall och
dokumentation av substansmissbruk och alko-
holvanor är viktig f<ir den fortsatta vården.
För en person som intagit en ör stor miingd
värk- eller sömntabletteq iir det inte lätt att
göra kopplingen till att just det orsakat ett
epileptiskt anfall. Det är viktigt att ett anfall
som är utlöst på grund av överdosering eller
missbruk inte ger en felaktig epilepsidiagnos.

Patienten kan istället behöva behandling fiir
sitt missbruk eller hjä1p med felaktig dos av
liikemedel, där kan dokumentationen hjälpa

Epllepsia2/2020
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modell som rekommenderas finns i Skottland,
med snabbt besök till neurolog (flrst seizure
clinic), och har införts på Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset.

EuToNASH
EuToNASH iir ett exempel på ett intematio-
nellt samordnat fiirbättringsarbete. Deltagande
sjukhus kan jämftira sina resultat med ett
nationellt och europeiskt genomsnitt som kan
användas i internt förbättringsarbete.

Totalt genomlordes EuToNASH på 48 sjuk-
hus i 16 länder. I Sverige deltog Akademiska
sjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset i
Solna, Norrlands universitetssjukhus, Västerås
sjukhus, Östersunds sjukhus och Sahlgrenska
universitetssjukhuset. I artikeln framhålls att
resultaten kan användas vid ftirbättringsarbe-
ten vid akutmottagningar och i implemente-
ringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer
för epilepsisjukvård.

Undersökningen EuToNASH har genom-
ftirts inom ramen av ett EU-filansierat forsk-
ningsprojekt om epilepsisjukvård (European
study on the burden and care ofepilepsy). o
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personen att erdudas en beroendekontakt
eller att fä en justering av läkemede1.

lnstruktioner om bilkörning
Artikeln berättar också att undersökningen
visade en låg grad av dokumentation vad
gäller information om bilköming. Detta är
en viktig ftirbättringspotential då läkare har
anmälningsskyldighet till Transportsty,relsen

vid medicinsk olämplighet och Transport-
stl,relsen i sin fur anser att detta måste doku-
menteras i joumaler och ftiljas upp. En annan
aspekt som är viktig är att patienten också bör
få såväl skriftlig som muntlig information om
vad som gällervid bilkörning.

Hätften träffar neurolog
första året
Undersökningen visar att endast hälften av
patienterna med känd epilepsidiagnos hade
träffat en neurolog det senaste året före sitt
anfall och att endast en {ärdedel haft kontakt
med en epilepsisjuksköterska. Detta ftirklaras
av att det råder resursbrist, trots att de natio-
nella riktlinjema säger att patienter med epi-
lepsi ska ha regelbunden uppftiljning och
möjlighet till snabb kontakt med en epilepsi-
sjuksköterska.

I artikeln konstateras också att personer

som fått sitt ftjrsta anfall borde fä stanna läng-
re inom vården för att få såväl information
som möjlighet att ställa frågor dagen efter an-
fallet. Om inte detta är möjligt borde vården
ändå ftirsöka säkerställa att information och
uppftiljning fungerar tillfredsställande. En
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Vänner med epilepsi samlar in
pengar ti11 forskningen
Erik Hansson startade för ett
par år sedan Facebookgruppen
Yiinner med epilepsi, en förening
som hjälper andra med epilepsi
attbryta isoleringen.

- Det kan vara skönt att träffa likasinnade som

förstår hur det är att leva med den här sjukdo-
men. Vi i gruppen har setts flera gånger och

då giort givande aktiviteter, men just nu har
vi något extra givande på gång: Vi vili hjälpa
epilepsiforskningen framåt genom att skituka

pengar till Epilepsifonden och utmanar diirftir
andra ftireningar att göra detsamma.

- Det känns viktigt att samla in pengar

direkt till Epilepsifonden, f<ir då vet vi att hela

summan går till epilepsiforskning och inte
till något annat. Vi vill uppmiirksamma alla
att Epilepsiförbundet har en egen fond som

stödjer forskning som i sin tur gyrnar utveck-
lingen inom epilepsiområdet.

Erik tipsar om hur f<ireningarna kan samla

in pengar, till exempel genom att sälja saker
på loppis, sälja lotter, fråga ifa1l man får ha en

sparbössa på mataff;iren - fantasin far flöda!
Insamlingen kommer att starta den 1 juli

och avslutas den 30 september. Förbundet
stöttar självklart denna kreativa utmaning och
kommer att uppvakta den ftirening som sam-

lar in mest pengar. Förbundet kommer även

att redovisa resultatet i höstens nummer av

Epilepsia och på sociala medier.

Förbundet tackar for initiativet och önskar

löreningama stort lycka till med insam-

lingen! o
Tert: Anno Pallin
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"lv\ångo med epilepsi ör isolerade och vågar inte gå ut för att de ör rädda för att få ett anfall."

Medet för forskning
om epilepsi utlyses

Stiftelsen Epitepsifondens ändamål är att främja och stödja vetenskaptig
forskning rörande epilepsi, med företräde för ktinisk forskning.

. Under 2020 uttyser fonden medel för forskningsprojekt. Projekten kan
ha medicinsk, socia[ etter psykotogisk inriktning och ska bedrivas i Sverige.

. Fonden har ett täkarråd som behandtar ansökningarna om forsknings-
bidrag och lämnar förstag titl mottagare av medten titl fondens styretse.

. Bidrag tämnas med vi[tkor att mottagaren lämnar redovisning ti[[
styretsen för bidragets användning.

Mer information och ansökningsbtankett
fi nns på www.epitepsi.se.
Sista ansökningsdag är 15 september.

,,@IE.*
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till forskningen
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Föreningsliv under en pandemi
Fredagen den 13 mars började Epilepsiföreningen i Stockholm ställa om sin verksamhet med
anledning av coronakrisen. Tidningen Epilepsia bad Helena Lif berätta om hur de arbetat
under pandemin.

r

Det började med att kör'repetitionerna och ett

öppet hus inte blev av och ungeliir samtidigt
fick föreningen en första förfrågan från en

fond om hur föreningen såg på sin ansökan

om ekonomiskt stöd till medlemsverksamhet.

Skulle aktivitetema bli av? Mlle föreningen
dra tillbaka ansökan om verksamheten. skulle
den stä1las in?

Begränsade sociala kontakter, i so1 ering, oro

och en oviss vardag är något personer som

lever med epilepsi kan tvingas hantera, även

när det inte råder en pandemi. Oavsett situa-

tionen i samhä1let är föreningen viktig för sina

medlemmar, just nu kanske mer än någonsin.

Svaret ti l1 fonden biev att vi står kvar vid vår
ansökan, men hittar andra sätt att nå målet:

att skapa gemenskap, 1ärande, väLnående och

att bidra till olika instanser med erfarenheter.

Verksamhetsplanen reviderades och före-
ningen började att ställa om till uppsökande

och digital verksamhet.

Det har gått bra att hitta alternativ. Uppsö-
kande verksamhet kan göras genom brev och
telefonkontakt till de som inte har eller kan
hantera datorer och smarlphones. För andra
skapades digital verksamhet och telefonkon-

ferensmöten. Tiden under pandemin har varit
både utmanande och givande.

M genomför medlemsträffar av social

karaktär, samtalsgrupper och föreläsningar via
videotjänsten Zoom. Deltagarna ser och hör
varandra, men man kan också ringa in till
mötena om man inte har dator. Föreläsaren

el1er mötesledaren kan visa bilder och filmer,
svara på frågor och förde1a ordet. Årsmötet
och styrelsemötena kan också genomföras

som telefonkonferenser. Vi har anvä-rt fiee-
conferencecall.com eftersorr alla inte har till-
gång till ny teknik.

Stadsvandringen som vi hade planerat i
Camla Stan blev digital med bilder och sam-
tidig guidning. M har också ställt om yoga

och körrepetitioner där cirkelledama spelat

in videos och instruktioner till deltagarna.

Det enda som är sig likt är naturvandringarna
i länet sorn kan genomlöras med vissa restrik-
tioner.

Föreningens r.vebbplats epi.stockholm.se

har byggts om för att rymma aktuell infor-
mation om vår verksamhet och covid-19. Till
dem vi inte har e-postadress har vi skrivit brev.

Bland de intressepolitiska frågor som vi har

drivit på grund av pandemin finns stängning

av daglig verksamhet och hur situationen för
assistansberättigade medlemmar i karantän

ska kunna 1ösas. Vi har kontaktat andra före-
ningar och Fur.rktionsrätt Stockholms stad

lör att semensamt göra en skrivelse. Andra
frågor har handlat om brist på information på

LSS-boenden. brist på skyddsutrustning och
bemötandefr'ågor inom r.ården. Vi har också
tagit upp medlemmars oro tör medicinbrist,
apotekens roll och n-rl,ndigheters ansvar med
förbundet och Funktionsrän Stockholms län.

M funderar också ör'er vad som händer när

funktionshinder- och samverkansråd. patient-
och närståendeforum blir instä11da'l Hul bidrar
våra representanter bäst då? Hittills har vi
framfört fler skriftliga synpunkter och i störe
utsträckning kontaktat beslutsfattare direkt.

Pandemin har medf-ört att Stockholmsföre-
ningen har blivit mer tillgäng1ig för vissa

medlemmar. Digitala före1äsningar som man
kan ta del av hemifrån uppskattas av många.

Just nu 1ängtar vi tills vi kan ses som vanligt
igen! Men kanske fofisätter löreningen med
digital verksamhet parallellt med vanliga
träffar när vardagen blir sig lik igen? a

Text: Helena Lif
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Håll utkik
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- för dig som vill spara med både
hjärna och hjärta.

Fonden plarerar sitt kap tai i svenska boLag som tar stort
ansvar för månskl ga råttigheter, goda arbetsv llkor,
affärsetik och mi jön. Humanfondens samarbetsorgan ,
satiorer arbetar världen över med bland annat b stånd,
hlälpverksamhet mänsk lga rätt gheter, miljö natur
och forskn ng. Fonden är även Svanenmärkt.

! Läs mer på swedbank.se/humanfond

Vi har just nu en medtemskampanj
för dig som tidigare varit medtem.
Ny kampanj och tävling kommer i
nästa nummer av Epilepsia!

Epitepsia nummer 3 kommer den
30 september och då uppmärk-
sammas du som är anhörig.

Hör gärna av dig med din historia
titt info@epitepsi. se.

t9 Epllepsia212020

UNIK fÖnSÄfRlNG - formånliga forsäkringar
for dig som är medlem i Epilepsiforbundet.

Läs mer på unikforsakring.se eller på epilepsi.se.
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Boktips

I

Ny bok' ALASKA
I Anna Woltz roman Alaska ser det inget vidare ut. Parker ska börja sjuan och hennes
familj befinner sig i kris. Förä[drarnas butik har btivit utsatt för ett rån och pappan
skottskadades.

I den andra ringhörnan befinner sig 13-årige Sven, som nytigen fått diagnosen epi-
lepsi. Hans anfatl är ofta mycket kraftiga, vilket hämmar hans intressen för fysiska
aktiviteter, samt begränsar det sociata svängrummet.

Parker och Sven börjar i samma skotklass efter sommaren och kommer genast på

kant med varandra. Det bådar inte gott för någon av

dem. Förbindelse[änken dem emel[an ärAlaska, den
äLskade hund som Parker tvingats lämna ifrån sig. När

hon upptäcker att den blivit Svens assistanshund kan

ett spännande och mycket originettt retationsdrama
ta sin början.

Det är en varm, humoristisk och viktig bok om att
; leva med epitepsi - och hur fantastisk en assistans-

I nund kan vara!

Boken kan köpas från ldus förlag, Adtibris etter Bokus.

Epilepsi i arbetslivet Ny bok:

Epitepsi kan ge upphov ti[[ komptexa frågor om arbetsmiLjö, sjukskrivning och
rehabititering. Bristande förståetse för epiLepsi som en dotd funktionsnedsätt-
ning kan medföra orimtiga krav i arbetstivet. Omvänt kan fetaktiga uppfatt-
ningar om epitepsi orsaka omotiverade hinder. Boken Epitepsi i arbetstivet
ger kunskap och praktisk vägtedning om epitepsi ur ett arbetstivsperspektiv.

Bakgrunden titt boken är att författaren och läkaren Johan Zetano, reagerade
på att en det av hans patienter råkade itta ut i arbetstivet på otika sätt.

- Min tanke är att boken ska vara ett stöd för sjukvårdspersonal och arbets-
givare, och kanske även patienter och andra som arbetar med att stödja
personer med epilepsi i arbetslivet och myndigheter som Försäkringskassan,
säger han.

I kortfattade avsnitt presenteras aktuetl kunskap och otika aktörers rotler.
VägLedning ges avseende sjukskrivning, samsjukLighet, arbetsförmåge-
bedömning, rehabititering och arbetsmitjö - såvät fysisk som psykosociaL.

Särskitda yrken beskrivs också, som yrkeschaufförer, pitoter och sjömän.
Boken beskriver också epitepsi i arbetstivet på samhättsnivå, som sjuktal
och aktuetta forskningsresuttat. Vidare beskrivs vantiga hinder som per-

soner med epitepsi rapporterat från arbetstivet. lnformation finns på

bokens webbsida: studenttitteratur.se/4051'1.
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Föreningsforum
Den 9 och 10 juni höll förbundet sitt ftirsta
Föreningsforum, dit representanter från samt-

liga föreningar var inbjudna. Föreningsforum
är tänkt att vara ett regelbundet möte där ftir-
bund och föreningarna i Epilepsiförbundet
träffas och diskuterar samarbete, verksamhe-

ten och hw man ska nå gemensamma mål i
fortsättningen. På mötet presenterades och dis-
kuterades bland annat den verksamhetsplan

som förbundet tagit fram efter besluten på

kongressen.
Denna gång hö1ls möte i det digitala konfe-
rensverktyget Zoom. o

Vi finns på
många håll!
Vår strävan är att finnas titt
hands. Om vi ligger [ångt ifrån,
stå en signal titl närmaste

epitepsiförening så kanske vi kan

hjätpa titt med information,
råd och stöd!

Epilepsiföreningar
Blekinge tän 073-817 09 84

Datarna 0243-627 38

Bohuslän 070-756 35 34

Gävteborg 073-965 84 56

Göteborg 031-13 60 62

Haltand 070-855 87 22

Huttsfred - Vimmerby 0495-131 12

Jämttand 070-509 66 38

Jönköping 076-17295 41

Katmar tän 0499-400 43

Katmar med omnejd 070-653 02 01

Kartskrona 073-817 09 84

Kronoberg 070-335 25 75

Linköping 070-499 28 42

Lund 076-838 88 76

Malmö 040-181610

Norra Skåne 0451-895 66

Norrbotten 073-180 37 67

Norrköping 070-203 27 15

Oskarshamn 0499-400 43

Ronneby 073-817 09 84

Stor-Stockhotm 08-650 81 50

Skaraborg 0512-606 54

Skåne tän 0451-895 66

Sundsvatl 070-529 78 47

Södermantand 070-221 48 14

Uppsata 070-388 16 86

Värmtand 073-058 39 55

Västerbotten 070-222 18 00

Västernorrlands [än 070-529 78 47

Västra Btekinge 073-817 09 84

Örebro 073-058 39 55

Östergöttand 070-529 95 24
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Förbu ndets satsni ngar 2020 -2021
Ett av Epitepsiförbundskongressens beslut i oktober 2019 var att för-
bundet skulle sammanställa en årlig plan för förbundets och föreningarnas
verksamhet.

Detta har nu presenterats för föreningama på

Föreningsforum, i form av verksamhetsplan {tir
20202021. De prioriterade verksamhetema
ftir ftirbund och föreningar är enligt planen:

. Intressepolitik - Denna kongressperiod
flnns det Wå viktiga frågor för föreningar
och medlemmar att arbeta med: de natio-
nella riktlinjerna för epilepsi och ett ökat
anviindande av epilepsiregistret. I höst
kommer det en lathund för föreningarnas
påverkansarbete om implementeringen av
de nationella riktl injerna.

. Kommunikation - Förbundet kommer
anta en ny grafisk profll, öka synligheten på

sociala medier och analysera behovet av in-
formation ftir medlemmar och om epilepsi i
samhäl1et.

Medlemsutveckling - Ett starkt förbund
behöver många medlemmar ftir att driva
sina flrågor. FörbLrndet kommer göra en

målgruppsanalys och en plan för medlems-
rekrytering.

Förenin gsutvecklin g - Förbundet kommer
stötta upp lokala foreningar med utbildnings-
kitt och manualer för medlemsregistret, så

att de kan ägna mer energi åt att genom-
föra sina viktiga verksamheter och lokala
aktiviteter ftir medlemmar. o

Tipspromenad med sommar-
tecken - något för hela familjenl

Så här gör du för att gå vår tipspromenad:

1. Gå in på www.epitepsi-ac.se

2. Kticka på någon av föreningarna och sedan fliken Aktiviteter.

3. I intägget Tipspromenad sommartecken, laddar du ner och
skriver ut fiten.

4. Skicka in ett foto på någon av bilderna som du hittat under
tipspromenaden. Genom att skicka in ditt bidrag, godkänner
du att ditt för- och efternamn samt bild från tipspromenaden
pubticeras på föreningarnas hemsida.

5. Mejta ditt foto ti[[ styre[sen@epilepsi-ac.se elter skicka sms
till070-22218 00. Tävtingen pågår mettan 30/6-30/7 och
därefter lottas vinnarna.

Ha en trevtig promenad och kom ihåg att som barn bör man
atttid ha en vuxen med sig. Tänk även på att håtta avståndet
och ta hand om er.

Lycka titt!
Regionstyrelsen i Norrbotten & Västerbotten o

2t Epilepsia212020
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Varsågod - här kommer ett nytt korsord där vi söker meningar med en tvist som har med bildema att göra. Tre vinnare som dras från de svar som

kommit in med rätta lösningar ffir två Sverigelotter med möjlighet till storvinstl (svenska Epilepsiförbundet år medlemmar i och stödjer Folltspel,

ttars intrikter går tillbaka till medlemsfi)rbunden.) Skriv de tre meningama på ett lykort eller skicka via mejl till info@epi1epsi.se. Märk dem med

"Krysset 2" som ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 september 2020.

Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386,172 27 Sundbyberg
Vinnama presenteras i nästa nummer av Epilepsia. / Lycka till!
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Var katten har jag gömt den?, Fyftr bad och
Grön gubbe

i Epilepsia w 112020 har vi dragit tre namn:

Annika Berg i Hägersten

Anne Berit Kristelius i Oskarshamn

Sirpa Sandstström i Forsbacka

Sverigelotter är på väg till er!

IIär är lösningen på föregående korsord!
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Veronica Persson-Lilja i Kvänum
som hittade citatet

"Lcigg något mjukt under huvudet. Ge inte
dricka eller stoppa inget i munnen".

på sidan 5 i Epilepsianr 112020.

Vi sänder två presentkort på biobiljetter
till dig.

Vinn biobiljetter!
Har du läst detta nummer av Epilepsia riktigt noga?
Då kan du vilna Wå biobiljetter genom att svara på
vilken sida följande står:

"Vem hade jag varit om jag inte hade haft
min epilepsi? "

Sänd svaret och din fullständiga adress per mejl till:
info@epilepsi.se eller till Svenska Epilepsiförbundet
Box 1386, 17227 Sundbyberg, senast den 1 september.
Då är du med i vår utlothring.

Lycka till!

Lyssna på podden!

2019 stäpptes Epitepsiförbundets podcast för perso-

ner som lever med epitepsi, men även för atta andra
inbtandade - anhöriga, vårdpersonaI och potitiker.

Podcasten leds av författaren och musikern
Johan Heltne som sjätv lever med epitepsi. Titlsam-
mans med gäster och neurotog Eva Kumlin pratar
Johan om hur det är att: vara ung med epitepsi,
få sin diagnos, vara anhörig, vara gravid/få barn

när man har epitepsi. Och nu i senaste avsnittet:
hur det är att ha en fungerande relation när en i
retationen har epitepsi.

Avsnitten tigger på www.epilepsi.se, www.face-
book.com/svenskaepilepsiforbundet, podcastens

egna facebooksida: Att leva med epitepsi och alta
van [iga podcastptattformar.

23 Epllepsia212020
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POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNI NG

Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen
med ny adress

Adressändring: Returnera till SEF, Box 1386,17227 Sundbyberg

Vi saknar dig som tidigare har varit medlem i Svenska Epilepsiförbundet.
Vi vill gärna att du kommer tillbaka som medlem och hjälper oss att på-
verka framtidens epilepsivård!

Medlemmarna är vår grund, vår styrka och vår viktigaste resurs. För att få ännu mer
tyngd bakom förbundets viktiga arbete behöver vi blifler medlemmar. Ju fler vi är, desto
mer kan vi främja forskningen, sprida information om epilepsi och dess konsekvenser i

vardagslivet. Förutom att ditt medlemsskap ger förbundet styrka får du:

. Tidningen Epilepsiafyra gånger per år.
o lnformation, råd och stöd och träffa andra som vet hur det känns att leva med epilepsi.
. lnbjudningar till intressanta föreläsningar och webinarium.
. lnbjudningar till olika förenings- och förbundsmöten samt läger.
o Rabatt på hotellvistelser i Sverige.
. Möjlighet att teckna försäkringar i Unik försäkring, anpassade till livssituationen.

Var med och påverka framtidens epilepsivård
Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för epilepsivården och de lyfter många
viktiga förbättringsområden. Förbundets betydelsefulla roll är att påverka vården och se

till att riktlinjerna följs under de kommande åren - var med och påverka!

aa

VALKOMMEN TILLBAKA!
epilepsi.se/medlemskap I 08-669 41 06 I info@epilepsi.se


