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Vänner!
Vi är nu inne i den sjätte månaden sedan corona-
pandemin drabbade oss med allehanda restrik-
tioner i vår tillvaro - ett halvår som liir både
fiirbundet och {iireningama skulle ha kunnat vara
borttappad tid.

Så har det dock inte blivit, dels eftersom
många personer ute i fiireningama lägger ner ett
stort engagemang på att hålla igång verksam-
heten, dels eftersom fiirbundskansliet med skick-
liga medarbetare i det tysta :utrdltar stordåd med
de ftirutsättningar som råder. Du som tittat på
vär rya hemsida och Facebooksidan hoppas jag
har noterat det arbete som görs ftir att synliggöra
ftirbundet i det allmänna mediebruset och som är
avgörande fijr att vi fortsatt ska kunna vara en
betydelsefull röst fiir alla med epilepsidiagnos.
Kom ihåg att gilla örbundets Facebooksida, där
hittar du aktuell information och tips.

För att bli starkare behöver fler av larrdets
81000 personer med epilepsi bli medlemmar i
Itirbundet och där hoppas jag att även du och din
fiirening gör insatser i våra medlemsvänrdngs-
kampanjer! Om var och en värvar eller återvärvar
en medlem blir vi dubbelt så många som kan vara
med och påverka framtidens epilepsivard. Värva-
ren eller fiireningen blir inte heller lottlösa - flna
priser väntar!

Sedan {iirra numret av Epilepsia har forbundet
genomfiirt coronasäl«a familjeweekends i Göte-
borg och Stockholm fiir unga med epilepsi och
anhöriga, samt ett helgläger på Valjevikens Folk-
högskola i Sölvesborg ftir vuxna med epilepsi
och anhöriga.

Vi fortsätter med våra digitala träffar med
fiireningarna, så kallade ftireningsforum, fiir att
utveckla verksamheten tillsammans och vi star-
tar nu upp med rikstäckande webbinarier ftir alla
medlemmar.

I detta fullmatade nummer av Epilepsia med
tema anhörig flnner du både intressanta artiklar
och viktig information om vad som är på gang.
Jag önskar dig en trivsam
stund med god läsning!
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Vad påverkar livskva liteten
hos barn med ePilePsi?
Tusentals barn lever med epitepsi. Nu har en granskning av vad forskningen säger om dessa

barns livskvalitet publicerats. Den visar att tivikvaliteten hos barn med epilepsi påverkas på

olika sätt. Det är viktigt för titt exempel sjuksköterskor att förstå barnens perspektiv på sin

sjukdom och vilka faktorer som har en inverkan på livskvaliteten.

ha i åtanke att livskvaliteten for en patient inte

är densamma som lor någon annan. Uppsats-

fiirfattarna understryker att det är viktigt att

sjuksköterskan tar hänsyn till både patientens

subjektiva och objektiva livskvalitet.

- Slutsatsen är att många faktorer påver-

kade livskvaliteten hos bam med epilepsi

som til1 exempel rädsla lor anfalt vid fysisk

aktivitet, överbeskyddande foräldrar, fysisk

aktivitet samt trötthet. Dessutom påverkade

även huruvida de kan kommunicera med och

få stöttning fran familj och vänner, samt and-

ras kunskaper och attityder gentemot perso-

ner med epilepsi och mot sjukdomstillståndet

i sig, säger Jessica Muvunyi.

Fysisk aktivitet påverkar
den psykiska hälsan
Forskningen visar att endast sex procent av

bam och ungdomar med epilepsi loljer rekom-

mendationema ör fysisk aktivitet. Detta kan

bero på att epilepsianfäll påverkar den psyko-

motoriska kontrollen vilket kan skapa en oro

för både loräldrama och bamet själv.

- Barn med epilepsi påverkas av många

olika faktorer när det kommer till ffsisk akti-

vitet som i sin tur påverkar livskvaliteten.

Många av bamen uttryckte en rädsla ör trä-

ning eftersom de var oroliga lor att få ett anfall

under träningspassen och skada sig. Dessutom

överft)rdes loräldrarnas orolighet till bamen

vilket skapade yterligare ett hinder ftir dem att

utfora fysiska aktiviteter. Emellertid har barn

med epilepsi oftast inte en fiirhöjd risk av att

få anfall e1ler skada sig vid &sisk aktivitet.

Bamen upplevde att en av de värsta begräns- .,

ningarna var att de inte fick delta på gympan

i skolan eller i olika sporter, säger Christine

Kempendorf och fortsälter:

- Faktorer som däremot hade en pqsitrv . ,:.,

inverkan var om {tiräldrar och väairer niotivei : . , .' -

rade och inspirerade bamen samt.sj!1va {et':: 1.1 :

tog under träningen tillsammdns medbamg-r1.::l,,.1 .

Maioriteten av deltagama' ippleydd- !§ r del' i,,'. ;

ökade deras vilja att träna samt att dot även

var positivt att de fick spendera mer tid med

familj och vämer. Dock foredrog en del att

hellre träna sjä1va eftersom de upplevde större

fokus då. Skolan var en viktig faktor dåbamen

ofta uppmanades til1 ffsisk aktivitet samt att

delta i fritidsaktiviteter.
Att röra på sig var även en faktor som på-
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i.1''., nen, då kände de sig friare. Många av bamen
uttryckte att fusisk akrivitet var som en emo-
tioaellt stöd. Vissa av bamen berättade även

, att de upplevde svårigheter i skolan då de blev
mobbade av andra på grund av sin epilepsi. För
att kunna hantera känsloma kring det använde
de sig av Ssisk aktivitet. Barn med depression
upplevde att de mådde mycket bättre efter att
det utftjrt en fusisk aktivitet och att den aktivi-
teten bidrog till bättre självfortroende.

Vänskap och epilepsi
- Vänskap är en stor och viktig faktor for ung-
domar med epilepsi. Många av ungdomama
var oroliga över att deras relationer med sina
vänner skul1e påverkas av deras sjukdom.
Många av dem upplevde att de fick stöd från
sina vänner efter att de berättat om sin epi-
lepsi, men några hade upplevt ökad mobb-
ning och utanliirskap, säger Jessica Mur.unyi.

Många av ungdomama jämörde sig med
andra och tyckte att de sjä1va var mycket
sämre med tanke på att de hade sämre resultat
i skolan och färre kompisar. Detta ledde ti1l
sämre sjä1vkänsla. Dessutom var ungdomarna
motvilliga till att prata om sitt sjukdomstill-
stånd då de var rädda fiir att andra sku1le börja
undvika dem.

Föräldrars påverkan på
barnets mående
Flera studier pekade på bristande kommuni-
kation mellan foräldrar och bam med epilepsi.
Barnen upplevde att det var jobbigt att prata
med sina fträldrar om sjukdomstitlståndet då
barnen upplevde sig själva som annorlunda.

Detta ledde i sin tur till osäkerhet kring deras

identitet och sjukdom. Bamen vilie heller inte
prata om sin epilepsi eftersom de inte ville ha
medlidande e1ler att omgimingen skulle se dem
på ett annat sätt på grund av deras epilepsi.

Christine Kempendorf

- Föräldrarna vaf. överbeskyddande och
blev oroliga även ör symtom som inle var
relaterade till sjukdomen. vilket skapade frus-
tration hos bamen. Detta skapade konflikter
och några av ungdomama tyckle att floräldrar-
nas behov av attyara överbeskyddande resul-
terade i att deras självständighet påverkades.

De upplevde även att de inte fick bestämma

tillräckligt över sina egna 1iv på grund av sin
epilepsi. Föräldrarna vil1e bestämma över
vilka aktiviteter ungdomama flck utfiira samt
hur de fick umgås med sina vänner. Detta
skapade ilska, irritation och fiustration, säger
Christine Kempendorf.

Kunskap och attityd
Ungdomar påverkas av andras attityder samt

olika institutioners riktlinjer. Dessa riktlinjer som

till exempel bestod av att bam inte fick delta i
aktiviteter loriin de varit anfallsfria under en

viss period skapade begränsningar for ungdo-
mama. De kände att dessa restriktioner sände ut
ett dåligt budskap om epilepsi och att de fanns

ltir att andra såg ungdomama som en börda.
Ungdomamaupplevde ändå attmångahade

en relatir,t positiv attityd och att andra var ny-
fikna på att lära sig mer om epilepsi. Dessa po-
sitiva attityder bidrog till en ökad självkänsla.

- När värurer och familj hade en positiv
attityd till epilepsi och var stöttande kände sig
ungdomarna mycket mer nomala. Föräld-
ramas stöd hade positiv inverkan på bamens
livskvalitet. Om de däremot hade en negativ
attityd gällande sjukdomstillståndet påver-
kade det ungdomarnas självkänsla negativt,
säger Jessica Mur,.unyi.

Många ftiräldrar har också en negativ atti-
tyd till epilepsi. De trodde inte att deras bam
skulle lyckas lika bra i framtiden med arbete
och skola som andra barn. Gemensamt fiir
dessa fiiräldrar tycks vara att de hade sämre
kunskap om sjukdomen.

Viktigaste resultaten
Den upplevda livskvaliteten hos bam med
epilepsi påverkas av många olil<a faktorer.

*Några av de viktigaste resultaten i studien
är att bamens livskvalitet fiirbäthas av $rsisk
aktivitet samt att foräldrar, vänner och anhöriga
har en stor påverkan. Flera forskningar visade
att omgivningens attityder och stöd kan höja
livskvaliteten, säger Christine Kempendorf.

Liknande slutsatser framkommer om trä-
ning som bidrog till en ökad koncentrations-
ftirmåga, bättre välmående samt livskvalitet
och kan minska depression och ångest. Något
annat som också lyfts fram är att omgivningen
ska uppmana och stötta bamen til1 att träna
regelbundet.

Något nft som framkom i resultatet var
just omgimingens stora påverkan på bamets
hä1sa.

De flesta barnen har många personer i
omgi-"ringen och ägnar en stor del av tiden i
skolan, säger Jessica Mur.unyi. Därftr är det
viktigt att både ftiräldrar, syskon och anhöriga
samt skolan är informerade om barnets sjuk-
dom. Sjuksköterskor ansvarar lor att delegera
och informera familjen samt skolan om anfal-
Ien. Sjuksköterskan ska inlomera om symto-
men vid anfall, vilka åtgärder som görs och
vilka som inte får til1ämpas fijr att undvika
onödiga skador på bamet. Trots behandling
och stöd från omgivningen pekar dock de in-
gående studiema också på att vänskapsrela-
tioner är viktigare ör barnens livskvalitet än
anfallsfiirekomsten.

När det gällde den fysiska hä1san var fiir-
äldrama en viktig faktor. Gällande den psy-
kiska och psykosociala hälsan var det främst
familj och vänners stöd, kommunikationen
mellan barn och ftirä1drar och andras kunska-
per och attityder gentemot epilepsi som var
betydande ftir den upplevda livskvaliteten hos
bamen. o

Text: ZoranAlagic
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För att komma till Kosteröarna måste man

ställa ifran sig bilen i Strömstad och ta en

flirja som bara gtrr några gånger per dag' Det

dr en annan, mer rofulld värld som öppnar sin

famn emot oss. Och kanske var det så Sofia

och Per kiinde niir de nykära valde att fl1tta

hit2012.

En kärlekshistoria tar sin början
När Sofla och Per träffades på ett mingel via

nätverket Shortcut 2002, var det kärlek vid

lorsta ögonkastet.

- Minglet handlade egentligen om ergo-

Epllepsta312020

läY
*-

* 
famitiens

a

I

nomi, men det enda som hiinde var att Per och

jag gick hand i hand diirifrån. Per är "the love

of my life". Det händer bara en gång. Det tog

tre sekunder att bli kär och det var himlastor-

mande.

De bodde båda i Stockholm och hade bam

flån tidigare forhållanden. Sofia hade sonen

Victor och Pers bam heter Tova, Frode och

Filippa. Per hade sedan bamsben varit på

Sydkoster i sina loräldras hus. Nu började

Sofia och Per att pendla nästan vaf,annan

vecka mellan Stockholm och Sydkoster. Efter-

som de arbetade med att genomfora olika

event tyckte de att det var skönt att sitta på ön

i lugn och ro och planera ndr arbetet så tillät.

När Moltas, deras gemensamma son kom

till världen, var de tvungna att bestämma sig'

Han skulle inte kunna byta forskola varje

vecka. Tillfiilligheter bidrog också till att

situationen foriindrades. Under floräldraledig-

heten hade Sofla börjat extrajobba på ett pen-

sionat på ön. En dag sa den dåvarande ägaren

plötsligt att han ville att hon skulle driva pen-

sionatet.

- Han gav mig nYckeln och sa "Ok, nu får

du driva detta". Jag gick hem till Per och sa' du

det är en sakjag måste berätta: vi ska driva ett

pensionat. Herregud det var inte klokt, säger

hon och skrattar.

De bestämde sig ftir att starma kvarpå Syd-

koster fiir att driva pensionatet och öppnade

senare också en restaurang. Den lilla familjen

hade funnit sin idylliska Plats.

':

ldytlen på Sydkoster blev tilt
en mardröm
Denna idyll florändrades på ett ögonblick i
september 2013. Då skulle Per och hans kom-

pis Ante åka ett kort ärende och råkade ut

ftir en allvarlig fynhjulingsolycka på ön. Det

är inte någon som riktigt vet vad som hände

eftersom varken Per ellerAnte har några min-

nen av olyckan. Kan det ha varit ett djur som

sprang över vägen eller var det flT hjulingens

motor som ännu en gång rusade? Det man vet

är att Per hamnade med huludet lore rakt in

i en lyktstolpe och att han räddades av Ante

som larmade efter hjälp ndr han hade vaknat

ur sin medvetslöshet.

- Det var ingen som riktigt trodde att Per

skulle överleva. Men det giorde han, med stora

hjämskador och en epilepsidiagnos som foljd.

Att Per blivit drabbad av epilepsi märkte

Sofia forst när han började vakna ur sin koma,

då hade han små kramper. Det var något hon

kände igen eftersom även hennes äldste son

Victor har epilepsi. När Per sedan blev kring-

skickad mellan olika sjukhus ftir att få hjälp,

upplevde han det som mycket shessande vilket

fiirsämrade hans ePilePsi.

- När han var på Södersjukhusets akutav-

delning bland alla skrik, rop och människor

böfade han krampajättesvårt nere i halsen och

höll på att kvävas. Det var fruktansvärt. Men

han klarade det också. Efter det var vi säl«a

på att Per hade fått epilepsi eftersom det åir så

vanligt fiirekommande e{ter just huvudskador'

sydkoster tar emot oss i högsommarskrud. Blommorna prunkar, [ammen betar och sommar-

dofterna slår emot oss när vi sti[a vandrar på den nästintitt bitfria ön för att träffa Sofia Palm

och per Steneroth. Hit titt ön kommer sommaren lite senare på grund aY sitt utsatta [äge, men

det härtiga ljuset, de vackra sommarfärgerna och den rofyltda känslan verkar också håtla i sig

tängre än på fastlandet.
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Det var cn annan Per som vaknade upp
efter koman, vilket tog mellan flra och fem
månader.

Vi vissteju inte vad han skulle vakna upp
till, hjämröntgen visade på så många områ-
den där det var avslitna nervbanor.

Till en början löljde han möjligen bara per-
sonema i rummet med blicken. Men en dag
verkade han ha lite klarare blick än vanligt
berättar Sofia. så hon fllmade honom.

Helt plötsligt vänder han på hur.udet
mot mig och säger "Jag älskar dig". Och jag
trodde attjag bara fantiserade. Men senare på
dagen lät jag en vän titta på filmen, och då
hörde även hon det.

Detta var bland det forsta han sa och att
han ville hem. Sofla lorsökte ta reda på vad
hem betydde, och det var hem till Koster han
vi1le.

Epilepsimedicin
Efter den akuta fasen blev Per kvar på Dande-

ryds trjämskaderehabilitering i flera månader
och eftersom han fodsatte att få små anfall gav
de honom epilepsimedicin. Men när han en dag

fick en uppiggande medicin {tir att vakna mer
till medvetande, väckes tyviirr också hans epi-
lepsi igen och han blev snabbt sämre.

Per får idag tre tlper av anfall. !n typ är e,n

liten ryckning som är snabbt övergående. En

annan typ är det slora anfallet som påverkar
hela kroplien tieh.då måste han snabbt åliå-
till sjukhuset. Då korirmer. el. helikopter el1er

sjöräddningen til1 ön och hämtar honom. Den
sista anfallstypen är ett där han faller som i
koma och inte kan vakna. Per tar två typer av

epilepsimedicin och vid anfa11 använder Sofia
och assistentema sig av taktil beröring som
lugnar Per.

Erfarenhet gjorde Sofia
mindre stressad
Att Sofias ä1dsta son Victor har epilepsi sedan

tidigare har givit henne kunskap och erfarenhet
som hjälpte henne när även Per fick epilepsi.

- Jag kan inte säga att jag inte är rädd ftir
att Per ska få ett anfall, for det kanju varajust
det anfallet som gör att han inte överlever.
Men erfarenheten från min äldsta son Victor
har gjort att jag inte btir lika stressad som jag
hade varit om jag inte redan innan hade haft
erfarenhet av epilepsi.

Sonen Victor föddes med kramper
I efterhand kan Sofia säga att Victor antag-
ligen krampade redan i magen. Men när han
ftiddes märktes krampema ganska omgående.

- Jag trodde att han frös ftir han skakade så

mycket och sedan blev han blå. Helt blå. Jag

trodde att han skulle dö av syrebrist. Men han
blev blå på grund av kramperna.

Det blev många provtagningar på Victor

och det tyckte jag var det värsta, i fall han
skulle börja krampa precis då och att de skulle
råka skada honom.

Ti11 slut giorde de ett EEG och då visade
det sig att han var ett så kallat kampbam men
hade inte epilepsi. Skillnaden, har Sofia fått
ftirklarat, var att han krampade i hela hjäman,
medan epilepsi är i en del av hjärnan. Trots
det fick han epilepsimedicin utskrivet och de

1ärde sig att ge honom sprutorna i låret, men
han fortsatte att ha kramper då och då.

Det jobbigaste var att örsöka hitta det som

fungerade så att han kunde få en bra vardag.
Det fungerade inte Itir Victor att få lågt

blodsocker, då flck han flera kramper. Sofla
och lärarna i skolan höll kol1 och påminde
honom om att äta regelbundet.

Vi har sett ti11 att blodsockret hå11s stahilt.
Det är inget vetenskapligt bevisat att det fung-
erar mot epilepsi, men det hjälpte oss och det
åir heiler inte farligt att testa den metoden.

Att gå på disco fungerade inte och det gällde
att vara med ndr Vctor tittade på tv så att det
inte blevjobbigt ljus som kunde trigga ingång
kramper.

- Med tidcn skämdes han och ville absolut
inte att någon skulle se när han fick ett anfall.
Så han blev duktig på att själv undvika dessa

situationer.

Många får dåtigt samvete när de
behöver ta hjälp av andra
Anfallen ltir Victor har genom åren både varit
små och stora. Sofia har gått igenom mycket
av den oro som ftiräldrar till barn med epi-
lepsi har. Hon har oroat sig lor att den fiuk-
tansvärda huvudvärk som han flck efter vissa
anfall kunde vara en hjämtumör eftersom han
kräktes så. Hon har varit orolig for att han
skulle ramla och s1å sig. Dessutom berättar
hon att inga ftirsäkringar har 9ä111 ens ltir andra
olyckor som inte är relaterade ti11 epilepsin.

Något som underlättade lite var när de

skaffade en madrass som larmade om han
fick kramper så att Sofla inte behövde sitta på
helspänn hela nätterna.

- Jag kunde äntligen ffi slappna av en aning.
Jag varju ändå där hundra gånger under natten
och tittade till honom, men det hjä1pte i alla ,

fall lite.
Hon berättar också om det dåliga samvetet,

men betonar,att man måste lära sig att inte ha
dåligt samvete när man behöver ta hjälp av

andr4.
' - Vidtbrstnörtndr och nioifar lärde sig hiilil:l

man skulle ge honom hans spnrra och det ) F- De skulle ta ett ryggmärgsprov på Victor
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)) Hod, det vorit mitt barn

istöllet för min man

hade jag bara fått en enda

assisfe nt oclt behövt

töcka upp resten

det ör omönskligt.))

är beredd på ett anfall. Det iir påfrestande,

men han har gått fuän att som bebis ha he

anfall om dagen, till att i tonåren ha anfall

varannan vecka. Som vuxen kommer anfallen

mer sällan och nu tror han att det senaste han

hade var {tirra sommaren.

Sofias långa kamP för att skaPa
ett gott liv för Per
Under vårt samtal med Sofla har Per vaknat

och en assistent kör ut honom i rullstolen till
bordet där vi sitter i trädgården utanltir hans

lägenhet. Vi ska dricka kaffe och vi berättar

ftir honom om intervjun. Per kommunicerar

genom att svara med enstaka ord. Han vill ha

kaffe och han vill ha något att äta till kaffet'

Pers stora intresse iir niimligen mat. Men

eftersom hans naturliga sväljreflex inte finns,

har han rekommenderats sondmatning.

- Men att vi skulle ta bort god mat, då finns

det ju ingen mening for honom att kämpa och

vara vid liv, konstaterar Sofia. Så därftir bru-

kar hans assistenter ofta baka något gott till
kaffet.

Per har en fln solbriinna och på frågan om

han haft en bra sommar, svarar han "Ja, myckef ''

Sofia visar en sådan fin ömhet och omtanke

fiir Per. Hon har verkligen fått kämpa fiir att

han ska få bästa möjliga vård sedan olyckan

och är hos honom varje dag. Per bor i en egen

lägenhet med dubbel assistens dygnet runt

och det har krävts många samtal och mycket

kiimpande for att lyckas få till det.

- Mitt mål är att Per ska få så mycket liv
som det bara går under de lorutsättningar som

flnns. Hans utveckling går framåt men han

kommer aldrig att bli bra. Per har olika dagar.

Ibland har han dagar då han är klar och hans

tal fungerar, och ibland fungerar ingenting,

säger hon.

Sofia berättar med viirme och glimten i
ögat om sin spjuveraktige man som hittar på

lite trix fiir att få vara tillsammans med henne.

Då kan han låtsas vara sjuk inftir assisten-

tema, och då ringer de Sofia.

- Och då är det ju inget fel på honom. Jag

brukar säga "Varftir kan du inte bara säga att

jag ska komma en gång till idag?" Jag är ju
hos honom va{e dag, säger hon leende.

- Per har behållit sin knäppa humoq så det

är mycket skratt på dagama. Men det är sam-

tidigtjättejobbigt ftirjag saknarju min stora

kiirlek Per så otroligt mycket. Men han flnns

inte kvar, ftir min man Per, han dog i den diir

olyckan. Men jag har istället fått en fantastisk

vän i Per och det känns väldigt fint, säger hon

allvarsamt.
När vi druckit upp kaffet rullar assistenten

iväg Per ut i trädgarden, där de odlar blom-

mor, jordgubbar och morötter. Sofia berättar

att Per är medveten om samtalet även om det

inte syns. Han har fuIl koll. Men han har pro-

blem med namn, tid och närminne.

- När jag frågar om han minns vårt bröllop

så säger han att han inte minns det, men att

han minns känslan. Han kommer ihåg saker

sjölv,

) I gjorde att jag vågade lämna mitt bam. Det var

inte så att jag inte var rädd om mitt bam, men

for att orka behövdejag verkligen få hjälp och

det tror jag att många u däliga på' Jag var

jättedålig På det.

Råd till andra som har en Person
i sin närhet med ePilePsi
Sofia har några råd som hon skulle vilja ge

andra vars anhöriga får eller frtt epilepsi.

- Man är ju jätterädd hela tiden att ens barn

ska gå bort. Jag tror att man absolut behöver

hitta hjälp for sin rädsla och då är det bra om

man kan prata med någon. Och det måste ju
inte vara någon professionell, det kan ju vara

en syster eller någon aman i ens närhet. Men

jag tror det är viktigt att fä ptata av sig all oro.

Hon säger också att man ska ta reda på så

mycket man kan och stå på sig och att marr

inte kan utgå ifrån att personalen hinner med

eller alltid kommer ihåg vad de har lovat. De

har fullt upp på sina arbeten och det kan till
exempel komma ett lam som gör att saker

faller i glömska.

- Fråga personalen massor' ta reda på så

mycket du kan pä alla sätt. Vet man saker

så blir man tryggare. Kunskap är jätteskönt'

Åven om det dr svårt att få tag på. Det iir skönt

attptatamed andra. Åven om situationen ser

olika ut for alla så flans det en florståelse' Man

dr inte ensam.

Idag är Victor 21 år och studerar. Han har

ingen djupsömn eftersom kroppen hela tiden
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svårt att Qrstå att de har flyttat hemifran. .sjukhus vore den värsta platsen ftr honöirtalt.. tionen med an detlarje dag ,u.-rå mycket F
Sofiaoc,!r.Peibrukar,göri{utij,tter,mea.,'varapåjustnu.

båten. och Per som varit mupjker gillar att gå - Det mesr troliga är att por går bon an- och lakarkorirL,*, go?a" att Sofias kropp

:, p.1'fol:.1.r. Soflaharköpi.t{ftie@ttafiird- tingen när han får-ett anfall eller i hingin:';,,intelängreklaradour,Iril,ution.n.
tjänstbil lor att kunna komma.uf''men'ock!å flammation, men han har hittills drabbats av Att vara anhörig till nå§äbom är sjuk tar
ltir att flerpersoner ska få plats om Per far ett 14 stycken lunginflammationer som han har mycket på kräftema och kroppen. Sof,a hade
anfall. ''."" ' :: . .' . klaratavmedsinenvishet,berättarsola;' 1ängehaftdåligablodvärdenmendroppenvar

måste läggahonomnerkan ingen ensamgöra SkuldkänSloI 6ch i illarr fick åka lill sjukiusel. Läkaren
det. Jag har bråkat så mycket om detta med Liret gar vidare på Kosler. Nu har Sofia träl- beränade an hennes kropp var sönderslressad,
alla instanser. Men till slut ledsnade jag hit- fat en ny man, Tomas. Han är också bofast men det var något som hon inte längre siälv
tade en gammal fiirdtjänstbil på Blocket som på Sydkoster och känner både Per och Sofia kunde känna.
jag köpte. sedan länge. Tomas är räddningsledare på Jag kände att jag var stressad när jag

ön och var den som tog hand om Per under levde en halvtimme i taget efter olyckan. Men
Rädslan för covid-19 har fått olycksnattenochdärforharhanochPerpratar nukändejagmiginteallssålängreochkunde
flera kOnSekVenSer mycket, tittat på bilder från olyckan och fiir- inte riktigt ta in det läkaren sa.
Eftersom Per lätt 1är lunginflammation tillhör sökt komma till klarhet vad som egentligen Men denna gång lyssnade Sofia på läka-
han riskgruppen vid covid-19, vilket har fått hände. rens råd och sjukskrev sig.
flera konsekvenser. Så klart hade jag skuldkänslor, särskilt i Nu kände jag att "Herregud jag kan ju

De har vidtagit åtgärder genom att sätta början när jag insåg att jag hatte känslor for få en stroke. Hur går det då ftir Moltas?,,. Jag
uppstoralapparruntlägenhetenattobehöriga Tomas.Dåvardetnästansåattjagkräktes. har tagit läkarens råd på allvaq sett till att
absolut inte får gå in. De tar så många prover Men Pers bästa vän stöttade Sofia. Han sa sommaren har varit lugn och det har gjorl att
som möjligt hemma och flera vårdbesök är att det var viktigt att Sofias liv gick vidare blodtrycket har gått ner.
uppskiutna. Vissa utredningar, som till exem- och att Per inte skulle ha velat att hennes 1iv Bakom många personer me<1 epilepsi står
pel hans komaiiknande anfall, har Sofia valt bara gick ut på att sitta och vårda honom. Det en utarbetad anhörig, konstaterar hon. Hon
att skjuta upp ftir att det är for långt och riska- var inte helier bra lor deras gemensamma son säger att även om per är en otroligt lätt person
belt att åka' Moltas att se hur dåligt hans mamma mådde att vara med, han tar inga svåra mediciner och

Vi är.lu livrädda fbr att han ska bli smit- och hur mycket kraft och energi det tog att han har relativt sällan anfall, så är det påfres-
tad' Vi tar inte in någon extra personal så den bara ta hand om Pers behov och inte sina tande. Och eftersom per är hennes man fär
ordinarie personalen har tagit många extra- egna. hon trots allt hjälp.
pass fiir att kunna lösa det. Sofia funderade mycket på hur hon skul1e Men hade det varit mitt bam istället 1ör

I år har inte färdtjänstbilen varit till hjä1p kunna berätta lor Per om sina känslor ftr min man hade jag bara fått en enda assistent
lörutflykterpågrundavcovid-l9. Tomas. Men han ltirstod på något sätt sjä1v. och behövt täcka upp resten själv, det är

- Situationen är ännu svårare ftir någon Det var efter en period när Per varit ledsen omänskligt. Att inte iå ,oru på nätterna är
sotn inte rtktig ftirstår. Per fiirstår det risk- och tyckte att han hade fiirstört allas liv. Sofia tortyr. Det och rädslan. Jag önskar alla ftir-
:r 1lda läget när vi berättar det, men nästa dag tror det var ganska skönt Iiir honom att känna äldrar mer stöd. Det dåliga sarnvetet och att
-.: :r-l -clijmt och då tycker han att allt bara är att hon har ett innehål1srikt liv. känna skul«l är ytterligare en dimension av att
'. 'rgt .rch då får Vi ftirsöka hitta på lite roliga - Så i den konstigaste av världar fungerar vara anhörig. Det är något man måste lära sig
-: :- :: '':r na Koster. detta ändå bra. Men jag är fofisatt gift med att hantera, avslutar Sofla.

-:-:::- r:r irn har hittills haft covid-l9 men Per fiir den dagen som vi skiljer oss har jag Vi tackar Sofia ftir kaffet i trädgården och
::: --::'. r::nga tärhäsor över hur somlnarens inte längre rätt att hjälpa honom alls. den öppenhjärtliga intervjun och ser plötsligt
.r:ri: t3Strk trån utomstående ska påverka omvärlden med ett helt annat 1jus. Kosters
F.i: Per.';h Sonas tärnilj har covid-19 begrän- Sofias kropp var sönderstressad varma ljus. r
sat är en iernrltens besök Aån släkt och vänner. Efter den tragiska olyckan tyckte vården att

- Insen pa ön r il1 ha hrt några storstadsbor Sofia skulle vara sjukskriven och ta sig tid kxt; Sofia Segergren och Anna pallin
och itäli nåqon liån min familj från Stock- att sörja sin man. Men hon visste inte hur det
holr r r11 konrna och hälsa på måste jag vara skulle gå till eftersom hon drev ett pensionat.
i karantän i nåsra daqar ör att se att jag inte Alla gäster måste ju forlfarande tas om hand.
har blivit smittad. Det är såk1art jobbigt ftr Men 2016 tog hon beslutet att sluta jobba när
mig, men ännu jobbigare lor Per som frågar hon insåg att det inte riktigt fanns den kvali-
mycket efter mig och Moltas då. tetstid med yngste sonen Moltas som hon vill

Framforal1thoppasSofiairrner1igtatthanhaochattdetinte.he11erfannsmoitigtretrilr
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Fyraårige Caspian i Bothraryd ser ut som en

alldeles vanlig glad liten pojke. Men han har
diagnostiserats med Syngapl-s1mdrom. Det
är en genetisk awikelse som ftir Caspians del
leder till atthanhar autism och en intensiv
epilepsi med sex till sju anfall i timmen och
hundratais anfall under en dag.

Chloe Smith är mamma, Jonas Lindgren
iir pappa till Caspian. Hon är från Perth i
Australien, harr är fran Jönköping i Småland.

De två träffades ndr Jonas körde motor-
cykel över hela den australiensiska kontinen-
ten fiir att samla in pengar till forskning om
plöts1ig spädbarnsdöd.

I dag består familjen Smith-Lindgren av

Caspian, harrs åttaåriga syster Capri samt

malnma och pappa.

finsarnt innan vården fdrstod
När Caspian fiiddes så fiirstod man ganska

snart att allt inte stod rätt till. Sjukvarden var
dock lite långsam med att inse det också.

- Det kändes väldigt ensamt i början, säger

Ch1oe.

Caspians utmaningar börj ade bli tydliga vid
sex måLnaders ålder da han inte kunde och inte

ville äta fast mat. När han yat ätta måLnader

gammal ftirsökte man uppmärksamma barna-

vårdscentralen om problemen med att få i
Caspian fast mat.

- Det viftades örst bort, och jag fick rådet
att fortsätta forsöka med annan mat och olika
konsistenser. När han var tolv månader gam-
mal var vi desperata efter att få hjälp, men en

sjuksköterska lyssnade till slut på våra be-

kymmer och hiinvisade oss till en bamläkare,
säger Chloe och fortsätter:

När vi äntligen fick träffa barnläkaren
bad hon oss att lägga Caspian på golvet med
några leksakeq och ndr hon såg honom krypa
runt, leka och le så tittade hon på oss och sa:

"Din son iir fln och frisk, jag fiirstår att fiiräld-
raskap kan vara utmattande, kanske mamman
behöver någon att prata med?"

- Jag gick ut gråtande, kände mig hjälplös
och som om jag gjorde allt fel som marnma.

Någro vilopouser på vögen. Caspians syster
Capri , passar på ott vila ut i mommos knö.

För de som vitl bidra med pengar ti[[ forsk-
ningen och stötta Caspian finns mer info
här: https: / /charity.gofundme .com/ o/ en/
campaign /cycte4caspian /

Men Jonas skrev ett brev til1 läkaren och

krävde mer hjälp och då fick Caspian komma
till en annan barnspecialist.

Efter några månader rned habiliteringsteamet
fick Caspian diagnosen autisrn.

- Sedan kom nästa bekymmer när Caspian

testades och diagnostiseras med en svår epi-
lepsi. Han började med läkemedel direkt; den

ltirsta medicinen hjälpte dock inte alls. Snart

hade Caspian kluster av anfall, hundratals per
dag, så vi flck åka till akutmottagningen lor
att bryta cirkeln, säger Chloe.

Man testade olika mediciner och gjorde
mängder av undersökningar och - lyckligtvis

så bestä11des även genetisk testning.

I ma1 2020 fick vår son en ny diagnos:

Siargapl-syrdrom. Åven om det var en enofin
överraskning ftir oss, gav denna nya diagnos

oss svar på varftir Caspian har så svår epilepsi,

autism och är så sen med sin utveckling, säger

Chloe.

Syngapl är alltså en ovanlig diagnos, bara

500 i hela världen har fått den och dct finns
bara sju barn med sjukdomen i Sverige. Det
handlar om en genetisk avvikelse orsakad av

en mutation på SYNGAPl-genen som leder
ti1l flera neurologiska problem hos Syngap-
patienter. Den {iirsta diagnosen av Syngapl
gjordes så sent som 2009 av läkaren Jacques

Michaud på St Justine Hospital i Montreal.
När man får en sådan här ovanlig diag-

nos, då stanrar livet upp lite gram och man
frågar sig: Vad är det här? Vad innebär detta
Iiir Caspian, lor vår familj?, säger Jonas.

I sommar har hela familjen Smith-Lindgren
cyklat 42 mil runt Vättem {tir sin son. De
kallade det 1-or "Cycle4Caspian" och målet
har varit att samla in pengar ti1l forskning om
Syngapl. Det långsiktiga målet är att hjälpa
bam (och luxna) med svår epilepsi genom att

stödja forskningen.

Insamlingen blev en succ6 där våra vänner,

vänners vänner och spontana givare bidrog.
Det iir helt fantastiskt, vi fick ihop 50 000 kro-
nor på välgörenhetscyklingen runt Vättem!

- De riktiga kiimparna på resan var våra
barn; Capri - som såg fram emot att"cykla
runt sjön" och Caspian - som med sin autism
trivs bäst i invanda rutiner.

Men under veckan giorde rutinen att äka i
cykelvagn varje dag och sova i tält varje natt
att det gick som en dans, säger Jonas.

- Storasyster Capri hade det också roligt.
Hon kommer lätt på undantag och vi frrsöker
tänka på det och inte glömma henne, ftir det

drabbar ju hela familjen att ha ett bam med
speciella behov, säger Jonas.

- Caspian är en mycket glad och lekfull
liten pojke, han skrattar och älskar kramar
från dem som är nära honom. Vatten har all,
tid varit hans favorit! Just nu är vatten hans
avkoppling: när han får ett anfall kan ett
bad göra honom avslappnad och hans anfall
verkar pausa, i alla fall ftir en kort stund. En
annan passion är dans och musik - Caspi-

ans skratt och leende kan smälta ditt hjärta
nrir han dansar med dig, berättar Chloe med
värme och kåirlek i rösten.

Familjen har fatt kontakt med den internatio-
nella stödgruppen Syngap Gobal Network. Det
har gett dem ett sammanhang och nu vill Chloe
och Jonas också skapa ett nätverk som ska
samla in pengar till forskningen om Syngapl.

- Det ska vara ett stödjande svenskt nät-

verk ftir alla oss som på något sätt berörs
av Slngapl. Vi vill även att fler människor
ska kunna ta del av kunskapen och i ftirläng-
ningen hoppas vi att detta kan leda till fler
diagnostiserade fall, mer forskning och bäthe
behandling, lorklarar Chloe.

- Vi funderar faktiskt på att göra om denna

cykling for välgörenhet varje år framöver. Vi
får se, kanske kan vi samarbeta med Svenska

Epilepsiftirbundet, avslutar Jonas. o

Text: ZoranAlagic
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- Under åren har anfallen forändrats och ftir-

värrats. Noah blir ofta utmattadav attackerna,

som kommer i skov flera gånger per dag, han

blir hjiimtröft och har svårt att kommunicera,

berättar Jonne.

Han minns fiirsta gången som Noah flck
ett anfall på skolan. De ringde akut då Noah

plötsligt hade fiirändrat beteende, inte sva-

rade på tilltal och hade svårt att gå. Skolans

sjuksköterska ringde efter ambulans och på

den vägen är det.

Fiirä[draskapet påverkas

- Föräldraskapet har fiiriindrats mycket med

epilepsin. Frånbörjan var anfallen lindriga och

kom sällan, men sedan dess har epilepsin for-

ändrats gradvis och ftirviirrats samtidigt som

vi provat många olika mediciner. Som mest

Epilepsia312020

lrra mediciner samtidigt och

till slut vet man inte vad som

är biverkningar och vad som

beror på epilepsin. Detta På-

verkar naturligwis hela famil-
jen, säger Jonne och fortsätter:

- Vi måste alltid ha koll
på Noah och veta var han är

och vad han gör. Vi måste vara

beredda på att ge honom akut-

medicin for att häva längre

anfall som inte går över av sig

sjäh,t. Några gånger har vi be-

hövt ge en extra dos eftersom

den forsta inte gett effekt och

då måste vi ringa efter ambu-

lans eftersom anfallet kan på-

verka andningen.

Jonne minns ett par till-
fällen som varit särskilt trau-

matiska.

- Under en idrottsdag fick
Noah ett anfall på en toalett

under pågående samtal med

mig. Jag hörde att han fick ett

svårt anfall och en lätt panik infann sig. Jag

flck inte tag pä lärama per telefon och ftirst

efter en hah'timme hittade lärama honom

efter attjag lyckats larma skolan på annat sätt.

De gav akutmedicin och tillkallade ambulans.

På sjukhuset uppmätte de nästan 41 graders

feber.

- Md ett annat tillftille åkte han hem med

landsortsbussen. Han fick ett stort anfall och

kunde inte kliva av vid busshållplatsen som dr

nära hemmet, och inte heller efter att bussen

hade viint tillbaka mot staden. Efter att ha åkt

med bussen en timme bad chauffiiren honom

att kliva av inne i stadscentrum. Noah lyckades

kliva av bussen men var fortfarande medtagen

och utan talformåga. Han lyckade ta bilder med

mobilen på sin omgiwing och på så sätt kunde

vi se var han var och hiimta hem honom.

Viktigt att vara aktiv sorn förälder
- När sjukdomen debuterade flck vi inte

mycket information från sjukvården om

epilepsi. Mycket har vi lärt oss via sociala

medier, bland annat en Facebook-grupp för
anhöriga, men även av familjehelgema som

har anordnas av Svenska Epilepsiftirbundet.

Vi har med tiden forstått att man måste vara

väldigt aktiv som ftirälder, ligga på och kolla

hur det går med allt, exempelvis koncentra-

tionsprov, medicinering, undersökningaq

remisser och hjälp i skolan. Detta särskilt

ifall flera regioner involveras och ärenden

lätt hamnar mellan stolarna. Under utred-

ningen tillhör han Uppsala Akademiska och

vi får mycket stöd därifrån och att de driver
ärenden framåt.

Vi forsöker att inte oroa oss fiir ftamtiden

utan tar en vecka i taget, säger Jonne.

Å'npassningar i skolan nödvändiga
- Noah behöver mycket hjälp i skolarbetet av

oss {iiräldrar och av skolan med olika anpass-

ningar, exempelvis får han längre tid på sig

när det dr prov och specialanpassade skolupp-

gifter. Det har tagit tid fiir skolan att forstå

Noahs behov och hitta verktyg ftir att hjälpa

honom på bästa sätt och där har vissa lärare

lyckas bäthe, säger Jonne.

- Vi har ansökt om skolskjuts men fått

avslag av kommunen och även från Förvalt-

ningsrätten. Detta har vi nu överklagat ärlda

upp till Kammarrätten. Noah gar inte på när-

maste anvisade skola som är sju kilometer från

hemmet, utan på en annan kommunal skola

som ligger l.tterligare två kilometer längre

bort. Den skolan valdes eftersom Noahs

bror också gick där under Noahs forsta år och

då kunde de ta sällskap till och från skolan.

Då var anfallen lindrigare än idag och vi kunde

inte forutse utvecklingen. Vi har läkarintyg

som styrker behovet av skolskjuts och som

inte tillråder byte av skola. Skolan stöttar oss

il
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samtidigt i detta och forsöker hitta en lösning,
berättar Jonne.

*p*;'*l?r:r,*l l*r" ar:dr* *l'l*rir*lirl
Noah utreds lor en möj1ig operation eftersom
hans epilepsi är mediciruesistent. Denna ut-
redning görs på Akademiska sjukhuset i Upp-
sala eftersom hcmregionen saknar resurser.

Vi har' ä.n,en varit nere i Lund for en

undersökning. Utredningen har pågått under
flera tir då r arje steg är tidsödande med vän-
tan på resultat och remisser. Vissa undersök-

ningar har fätt göras om och nu r,äntar vi på

beslut från Sahlgrenska sjukhuset om fofi-
satta undersökningar och eventuell operation
där, säger Jonne.

Familjen har även övervägt andra altema-
tiv till operation, till exempel en vagusnerv-

stimulator eller ketogen kost.

Kosten måste dock hållas mycket strikt
och kräver läkarkontroll, eftersom det finns
risk ltir biverkningar. Det går inte att fuska
med ketogendieten, och det kan vara extra

svårt for tonåringar. De vill nog springa och
äta i kylskåpet när de blir hungriga, säger

Jonne.

Ipi l*rysi{ §r**::#*lg t *'r*:lj*l=,atr9*r
*r **rrjs{*!ia
- Noah, min fru och jag har flera
gånger varit på familjehelgema
som anordnas av Epilepsi- ;.

b=r-'
e

förbundet och de har varit mycket givande.

Vi har fått träffa andra barn, ungdomar och
ftiräldrar, pratat om hur det iir att leva med
epilepsi i familjen och om samverkan med

sjukvård och skola. Det har varit mycket
värdefirllt alt faprata om det här och utbyta
erlarenleter med andra i samma sifuation.

Under familjehelgema har det varit in-
tressanta och givande loredrag från Epilepsi-
fiirbundet, neurolog, epilepsisköterska och
andra gästforeläsare. Tid har funnits ftir sam-
tal under mer avslappnade former, inte minst
med andra familjer med mycket igenkänning
och känslor. Samtidigt har barnen och ungdo-
marna haft roligt tillsammans.

Alla är med på samma villkor. Det är ingen
som är annorlunda. Sådana aktiviteter
är jättebra, säger Jonne. Ungdomar
med epilepsi blir lätt ensamma då

de har sina särskilda svårigheter &

och inte kan hänga med på

sådant som jiimnåriga gör.

Det iir jättekonstigt att det inte iir fler med-
lemmar i Svenska Epilepsiforbundet, det är
ändå över 80 000 som har epilepsi bara i Sve-
rige. Jag tror att alla skulle uppskatta alt fa ta
del av exempelvis fiireningens epilepsihelger,

möten och ftireläsningar, säger Jonne.

- Vi måste leva mer hiir och nu. Kiimpa for
att vardagen ska vara bra och samtidigt accep-
tera nuläget. Följa med i livet och inse att det
är som det är. Jaghar också insett att ensam
inte alltid är stark, utan familjer behöver stöd

av olika slag ftir att får ihop vardagen. Vi är
starkare tillsammans! a

kxt: Zoran Alagic
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Kompensera anhöriga
till riskgrupper fullt ut!
Under pandemin har Funktionsrätt
hårt med frågan om ersättning till
stanna hemma från arbetet.

Sverige, där Svenska Epilepsiförbund
riskgrupper och deras närstående so

arbeEaZ
tvungna att

När regeringen sände ut en remiss i juni om
fiirebyggande sjukpenning, omfattades inte

närstående av ftirslaget och Svenska Epilep-
silorbundet och Funktionsrätt Sverige var
kritiska. Under våren och fiirsommaren upp-
märksammade Funktionsrätt Sverige besluts-
fattare om behovet av ftirebyggande sjukpen-

ning lor personer i riskgrupp men även en

smittbärarpenning for närstående som tving-
ats stanna hemma frårr arbetet for att s§dda
sig själv eller sin närstående.

I juli s1«ev Funktionsrätt Sverige en de-

battartikel.
Merparten av dessa personer har sedan

pandemin bröt ut tagit sitt fulla ansvaq fiiljt
ml,ndighetemas rekommendationer och sut-

tit isolerade, oavsett om det innebär att man
får stanna hemma från arbetet utan ersättning,

eller till och med forlorar sitt arbete. Och de

har nu snart fem måmader senare fortfarande
inte fått ett öre i ersättning fråLn staten for att

klara sin situation. Konsekvensen ftir många

dr en havererad ekonomi, sade Elisabeth Wal-
lenius, ordftirande i Funktionsrätt Sverige.

I augusti kom beskedet att personer som på

grund av egen eller närståendes funktionsned-
sättning eller l«onisk sjukdom tuingats stanna

hemma från arbetet, nu skulle kunna ansöka

om ersäthring for utebliven inkomst. Men ersätt

ningama gick bara att söka for perioden 1 juli
till den 30 september, vilket innebzir att ingen

retro?rl<tiv ersäthring ftir tiden från och med

mars och framåt kommer att betalas ut.

Det har också visat sig att den anstormning

av sökande som Försiikringskassan väntat sig

har uteblivit. Funktionsrätt Sverige publicera-
de den 3 september delar av en undersöhring*
som visar att Försiikringskassans och reger-

ingens prognos att 200000-300000 personer

skulle bli akhrella ftir ersäthring var starkt

överdriven. Detta bel«äftas också av att endast

I 700 personer ansökte om ersäthring hos För-
siikringskassan under den {iirsta veckan.

Funktionsrätt Sverige drar slutsatsen att de

nära 5,5 miljarder som har avsatts ftir fiire-
byggande sjukpenning och smittbärarpenning
under pandemin kommer alt räcka längre iin
regeringen beräknat.

Några s.1älrklara åtgärder som Funktions-
rätt Sr-erisc scr är:

Att lorlänga den period filr vilken ersätt-

ningen betalas ut tills risknivån ftir sam-

hällssmitta f iar sänkts. eller tills ett vaccin
är säkerstä11t.

Att låta samtliga närståcnde som delar hus-

håll med en person i riskgrupp och som

stannat hemma fiån arbetet utan ersättning,

om laltas ar smittbärarpenning.

Att betala ut ersättningarla retroaktivt från
och med mars månad.

- De här personerna har gjort det vi alla
sku11e göra for att skydda oss själva e1ler

någon vi älskar från ett potentiellt dödligt
virus - nämligen hållit sig hcmma {tir att

undvika smitta. De har lorsökt tolka myn-
dighetemas många gånger motstridiga in-
formation om vad som gäl1er. Ingen har

ännu fått en krona i ersättning som kom-
pensation lor det halvårslånga inkomst-
bortfallet. avslutar Elisabeth Wallenius.

. Undersökningen har genomförts av opinionsföretaget Novus på uppdrag av Funktionsrätt Sverige.

Epllepsra312020 t4
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Kampanj fortsätter året ut
Vänner med epilepsi startade i somras en insamlingskampanj där de utmanade lokalföre-
ningarna att samla in pengar tilt forskningen. Hittills har över två tusen kronor samlats in
och vi hoppas att fler av våra föreningar antar utmaningen!

Swishnumret till Epitepsifonden är 123 642 94 01, kom ihåg att märka insättningen
"Utmaning 2020" . o
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DISKUSSIONSFRAGOR:
o Vilket stöd skulle hjälpa dig i din roll som anhörig?
. Vad krävs för att du ska kä-nna dis tryqq? @..r Vad krävs föi att du ska känna dig trygg?

Läs mer och anmäl dig på www.epilepsi.se/webbinarium
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Epilepsi och graviditet
Att vara gravid är en av de största hän-

delsernJi livet och det väcker många

känstor, tankar och funderingar. För
personer med epilepsi kan detväcka
ån fler frågor. Kommer graviditeten
påverka mina anfalt? Hur ska jag tänka

kring de täkemedet jag har?

Todörn Tomson, senior professor vrd Karolinska lnstitu-

tet uppmanar kvinnor med epilepsi att planera sina gravi-

diteter i god tid.

- De allra flesta kvinnor som har epilepsi har fullstiin-

digt normala graviditeter och fiider fullt friska barn, säger

han.

För den som har aktiv epilepsi är det i de flesta fall bäst

att fortsätta med epilepsibehandling även under gravidi-

teten eftersom anfall kan medfora risker fiir såväl fostret

som mamman.

- Alla kvinnor med epilepsi bör planera sina graviditeter
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så långt det är möjligt och kontakta sin läkare i god tid for
lr,'':-ätt se över sin behandling och ftir att diskutera möjlighe-

"'t" 't *u att skapa forutsättningar ör en trygg graviditet, säger

Torbjöm Tomson.

Det kan finnas anledning att pröva lorändring av be-

handlingen. Det bör i så fal1 göras i god tid, kanske ett år,

fiire tänkt graviditet. Kanske bör man börja med folsyra?

Viss provtagning infiir en graviditet kan också vara av

värde, till exempel som utgångspunkt {tir eventuella juste-

ringar av läkemedelsdosen under graviditeten'

- Men kom ihåg att ftir de allra flesta kvinnor med epi-

lepsi lorlöper graviditeten utan komplikationer, utan ftir-

sämring av anfallskontroll och med fullt friska bam som

lyckligt slutresultat, avslutar han. o

Tips om du Planerar
att bti gravid
. Varje kvinna med epitepsi bör ptanera fram-

tida graviditet i samråd med sin läkare

. Eventuelta större förändringar av behand-

tingen bör genomföras och värderas i god tid

före graviditeten

. Vatproat ska så tångt som möjtigt undvikas

vid behandting av kvinnor och flickor som kan

tänkas bti gravida

. Den kvinna som måste behandtas med vatproat

ska använda tittförtittiga preventivmetoder

' Avsluta atdrig din epitepsibehandting (vare sig

det är vatproat etter något annat) utan att ha

samrått med din Läkare.
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Hur används täkemedtet
vatproat idag?
I början av sommaren rapporterade media om en rättsprocess
i Frankrike kring ett läkemedel som btand annat förskrivs till
personer med epilepsi. Läkemedlet har den verksamma sub-
stansen valproinsyra/valproat som också finns i läkemedten
Ergenyl, Absenor och Orfirit i Sverige.

Tidningen Epilepsia frågar Torbjörn Tomson,

senior professor vid Karolinska Institutet
hur läkemedlet valproat (Ergenyl, Absenor
och Orfiril) används i Sverige och vilka rest-

riktioner som flnns.
Valproat har använts under mer än 50 år

och kunskapen om risker fiir fosterskador har

nrxit fram gradvis. Jämlort med andra anti-
epileptika ftirknippas användningen av val-
proat idag med påtagligt större risker. Man har
uppskattat att risken {iir missbildningar hos

barnet är cirka tio procent och det också finns
en ökad risk fiir ftjrsenad utveckling av barnet

och fiir autism om modern använt valproat
under graviditeten. fusken är mindre om mo-
dern använt 1åg dos jämftrt med hög dos men

man har inte kunnat fastställa doser som är

helt säkra och utan risker.

Restriktioner för användning
Med anledning av riskema utfärdade den euro-
peiska läkemedelsml,ndigheten liksom svens-

ka Läkemedelsverket är 2014 restriktioner
lor användning av valproat till kvinnor. Val-
proat är sedan dess kontraindicerat (ska inte
användas) vid behandling av epilepsi under
graviditet om lämplig altemativ behandling
finns. Valproat är också kontraindicerat hos
fertiia flickor och kvinnor, om inte särskilda
villkor uppfulls, vilka syftar till att liirhindra
graviditet.

Men redan innan restriktionerna infiir-
des strävade läkare som behandlar kvinnor
med epilepsi efter att minska användningen

av valproat. Användningen minskade därftir
med närmare 75 procent mellan år 2000 till
2013 och har fortsatt minska enligt det inter-
nationella registret EURAP.

Hur sker informationen titl
kvinnor idag?
I samband med att restriktionerna inlordes
gick information om riskema med valproat ut
till alla läkare. Information flnns också tydligt
i FASS och i läkemedlens bipacksediar. Apo-
tekspersonal medverkar aktivt i att informera
kvinnor som hämtar ut läkemedlet på apotek.

Skriftlig patientinformation om risker delas

också ut i de fall läkare skriver ut valproat
till kvinnor och dessa ska med sin signatur
bekräfta att man tagit deI av informationen.

När används vatoprat?
Valoprat vid epilepsi används främst vid
behandling av generaliserade anfallsformer,
där det ofta är det mest effektiva läkemedlet.
Lamotrigin och Levetiracetam är andra läke-
medel som har effekt vid samma typ av an-
fall och där riskerna vid graviditet är betyd-
ligt mindre.

För enstaka personer kan dock valproat
vara det enda läkemedlet som kontrollerar
anfallen helt. För den som är anfallsfri under
behandling med valproat kan därlor byte till
annat antiepileptikum innebära en viss risk fiir
forsämring. På grund av riskema lor foster-
påverkan anges numer att valproat endast
ska tas av kvinnor och flickor om inget annat

behandlingsaltemativ fungerar. Risker i sam-
band med eventuella framtida graviditeter
vägs in redan när läkaren fiireslår behandling
vid nydebuterad epilepsi hos flickor och kvin-
nor varlor man örst prövar andra läkemedel.

Regetbundna kontrotter
De flickor och kvinnor som tar valproat ska

ha regelbundna kontroller minst en gång om

Torbjörn Tomson, senior professor vid
Karolinska lnstitutet

året hos specialistläkare (barnneurolog eller
neurolog). Då ges upprepad information om
risker och man tar ställning till om valproat
kan bytas ut til1 annan behandling. Den som

kan bli gravid och fortsätter med valproat ska

använda effektiv preventivmetod.

Om du är etter vitt bti gravid
Om kvinnan planerar att bli gravid är det
särskilt viktigt att pröva möjligheten att byta
till annan behandling och att ha en noggrann
diskussion med sin läkare innan man avslu-
tar preventivmedelsanvändningen. Detta bör
göras i god tid eftersom det kan ta 1ång tid att
genomfora ett läkemedelsbye och att säker-
ställa att den nya behandlingen fungerar bra.
Den som tar valproat och upptäcker att hon är
gravid ska omgående kontakta sin läkare och
inte ändra sin behandling utan att ha kommit
överens om detta med behandlande läkare.

Att avbry.ta eller byta behandling under
graviditeten innebär en påtaglig risk lor for-
sämrad anfallskontroll som kan ha allvarliga
konsekvenser lor såväl mamman som fostret.
Samtidigt är det osäkert om avbrytande av
behandlingen med valproat i detta skede

minskar risken fiir fosterskador då den käns-
ligaste perioden är i början av graviditeten.
För- och nackdelar måste diskuteras noggrant
med ansvarig 1äkare och ofta rekommenderar
man i detta skede forlsatt behandling. o

Text: Torbjörn Tomson

Se yttertigare information från Läkemedetsverket om vatproinsyra på epitepsi.se.

\7 Epilepsia312020
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Att fokusera på kommunikation
inom familjen
b lev ett framgångsrecept
Årets hetgläger för ungdomar med epilepsi och deras anhöriga blev en härlig känsloresa. Före-
läsningarna om tankar och känslor och hur de påverkar både oss sjä[va samt omgivningen
skapade många funderingar och diskussioner. Hur hanterar vi egentligen känslor? Ungdomarna
fick en chans att vara sig sjätva och känna trygghet, både i lek och i samta[ med sina anhöriga.

i

1

Nåir planema kring helgema började ta form
var det svårt att avgöra hur de skulle tas emot

av deltagarna. Vi gjorde vårt bästa ftir att så

många som möjligt skulle kunna delta utan att

behöva känna sig oroliga kring det rådande

Coronaläget. Och tän1d så bra de blev!

Helgerna som hölls både i Göteborg och

Stockholm blev väldigt uppskattade av del-

tagatna och något vi såg och blev väldigt
glada över, var känslan när vi äntligen fick
ses på samma plats! Det var inte via någon

digital plattform utan fysiskt, i samma rum!
Så skönt och befriande Iiir framfiirallt ung-

domama som hittade varandra och sam-

manhang som de kände att de kunde vara

sig själva i. Det är en av de mest fantastiska

saker med alla träffar som vi i Svenska

Epilepsiforbundet jobbar med, att alla ska

kunna vara sig själva på ett sätt som inte

finns annars. Det skapar en trygghet i rum-
met som nästan går att ta pä.

Tanken med helgerna var att fokusera på

kommunikation inom den egna familjen. Hur
pratar vi om saker och hur ger vi alla i famil-
jen lika mycket utrymme och §gghet i att ut-
trycka det de vill?

Här startade vi med att dela upp ungdomar

och fiiräldrar. Ungdomama började med att

fundera på vad de skulle vilja kunna prata

om med sina fiiräldrar. Vara fantastiska ung-
domsledare var med som stöd och bollplank
fiir ungdomarnas funderingar och frågor.

Föräldrarna startade med att lyssna och

samtala kring ftireläsaren Kristove Sanchez

Ruedas intressanta tankar och livserfarenhet

kring hur kiinslor och tankar påverkar oss.

Hur vi hanterar situationer är ett resultat av

våra tidigare erfarenheter och detta ibland

deskuktiva mönster kan vara viktigt att bryta.

Det åir ju något som särskilt är viktigt om tan-

kama är jobbiga, om mar går och ältar dem

och ifall det tar all energi. En annan viktig

18
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1. En avvåra hörligo ungdomar glöds åt att
sommarens löger kunde genomföras.

2. Föräldrarna uppskattade f örelösningarna
om könslor, tankar och kommunikation,

3. Kristove Sanchez Rueda i samtal med en
av ungdomarna på lögret.

4. En av ungdomsledarna får en tuff schack-
utmaning.

5. Kommunikation inom familjen ör ett
framgångsrecept.

fråga var, vad ftir vi vidare till vara barn genom

det vi tänker och känrler?

Under eftermiddagen sammanstrålade
grupperna och samtal stod på agendan, hur
kunde familjema fiira ihop det som de sam-
talat om separat under formiddagen? Vad ville
de prata om i familjema och vad behövde de
ta med sig hem ftir att fortsätta fundera på?

Sen blev det lek ftir både luxna och ungdo-
mar, en mycket viktig del i att komma varan-
dra närmare!

Under söndagen när mycket av det som
diskuterats hade fått landa i alla, lyssnade de
luxna på en fiireläsning av Anna Eksell kring
hur det är att själv leva med epilepsi och hur
man kan lyfta fram det positiva. I detta samtal
fortsatte loräldrama att fundera tillsammans
på vad de tar med sig, vad de ftirmedlar till
omgivningen och hur deras bam mår.

Ungdomama fortsatte med fritt häng och
lekar, det som passade alla bäst for stunden.
Att bara ffi vara och slappna av med perso-

ner som åir lika en själv iir bland det viktigaste
som flnns fiir aft känna sig trygg.Att bara fa
umgås.

Vi avslutade lägret med en härlig känsla av

att familjema nu hade fätt nya id6er och upp-
slag ftir att bättre kunna kommunicera. Att
fokusera på kommunikation inom familjen
kändes som ett framgångsrecept.

Tack igen fiir en fantastisk helg! o
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Text: Sara Andersson
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WEBB INARIUM:

Att vara anhörig
I coronatider ställer Epitepsiförbundet om sitt stöd till medlemmarna
på flera sätt, bland annat genom att sända en serie gratis webbi-
narier med intressanta och aktuella ämnen.

Under det liirsta s'ebbinariet får du höra per-

sonlrca berättelser om hur det är att leva som

anhörig till nagon med epilepsi. Vi kommer
även am intbn.era om vilka rättigheter och

vilken hjälp :onr finns lor dig som är anhörig,
men ocksa ,re trps på hur man kan stötta en

person med epilepsi. Webbinariet kommer att

sändas via gratisprogramm et Zoom.
Länk samt tydliga instruktioner på hur

du deltar i webbinariet skickas ut i god tid
innan sändningen. Läs mer och anmäl dig på

www.epilepsi.se/webbi narium o

Vi finns på
många tråll1
Stå en signat titt närmaste
epitepsiförening så hjätper
vi er med information,
råd och stöd!

Epilepsiföreningar
Btekinge tän 073-817 09 84

Datarna 0243-627 38

Bohustän 070-7563534

Gävteborg 073-965 84 56

Göteborg 031-13 60 62

Hattand 070-855 87 22

Hultsfred -Vimmerby 070-506 85 52

Jämttand 070-509 66 38

Jönköping 076-172. 95 41

Katmar tän 0499-400 43

Kalmar med omnejd 070-653 02 01

Karlskrona 073-817 09 84

Kronoberg 070-3352575

Linköping 070-499 28 42

Lund 076-838 88 76

Matmö 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 8'l 50

Skaraborg 0512-606 54

Skåne tän 0451-895 66

Sundsvatl 070-529 78 47

Södermantand 070-221 48 14

Uppsala 070-388 16 86

Värmtand 073-058 39 55

Västerbotten 070-222 18 00

Västra Blekinge 073-817 09 84

Örebro 073-058 39 55

Östergöttand O7O-529 95 24

Saltoluoktas vackra fauna
Epi tepsiföreni ngen i Norrbotten/
Västerbotten efterlyste i somras
semesterti ps på smultronställen.

Maria tipsade om en härlig naturvandring
utanlor Gä1lrr are. I r'ä_elöst land, intill världs-
arvet Laponia rrch dc vidsträckta nationalpar-
kema Stora Slrriallet och Sarek, ligger {ä11-
stationen Saltoluokta.

I närhet.-n ai Saltoluokta finns flera olika
leder att r andra rrcl.i en av ledema går till ett

samer iste där man ti11 exempel kan köpa rökt
röding och gltrdkaka.

Förutont magiska !älh,yer kan man även
se r ackra blommor längs leden. o

På Epilepsiftirbundets Facebooksida finns nu
en knapp med insamlingsfunktionen "Skiink en
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Skänk en gåva via Facebook
gåva". Du iir varmt välkommen att bidra med
en gåva till den viktiga epilepsiforskningen. o

Meddela oss din e-post
Mll du ha möjlighet att få e-post från fiir-
bundet och din lokalftirening? Uppdatera din

e-post genom att mejla ditt medlemsnummeq
eller namn och ort till info@epilepsi,se o
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Varsågod - här kommer ett nltt 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 är två Sverigelotter med möjlighet till storvinstl (Svenska epilepsiiörbundet cir medlemmar i och stödier Folkspel,

vars intrikter går tillbaka till medlemsförbunden.) Skriv de tre meningarna på ett rykort och märk det "Krysset 3" som skall vara fiirbundskansliet

tillhanda senast den 20 oktober 2020.

Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Vinnarna presenteras i nästa nummer av Epilepsia. / Lycka till!
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Bland de som löst korsordet med rätt svar:
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Wldmarlrscafe, Hallå dr du vaken? och
Rar i rabatten och

i Epilepsia nr 2/2020 har vi dragit tre namn:

Brita Falk i Gävle

Sofia Paulsdotter i Kristianstad

Stig Efraimsson i Ulricehamn

Sverigelotter är på väg till er!

IIär är lösningen på Krysset 2!
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Hanna Ortman i Brunkeflostrand,
som hittade citatet

"Yem hade jag varit om jag inte haft min
epilepsi".

Citatet fanns både på sidan 12 och 13

i Epilepsia 212020.

Vi sänder presentkort på två biobiljetter
till dig.

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

"Bakom många personer med epilepsi står
en utarbetad anhörig."

Sänd svaret och din fullståindiga adress per mejl till:
info@epilepsi.se eller till Svenska Epilepsiförbundet,
Box 1386, 17227 Sundbyberg, senast den 20 oktober.
Då är du med i vår utlotlning.

Lycka tiII!

Golftävling gav
pengar titt forskning
I år spelades Zillis retrogolffor 6:e äret i loljd och även denna gång

samlades det in pengar till Epilepsifonden.
Detta år kunde dess upphovsman Patrik "Lillis" Salomonsson ftir-

medla hela 14 650 kronor till stöd {iir epilepsiforskningen i Sverige.

Epilepsifonden och Svenska Epilepsifiirbundet tackar Patrik
"Lillis" Salomonsson ftir den fina insatsen.

Eftersom Patrik själv har epilepsi, så känner han och hans

familj väl till hur viktig forskningen är fiir de 81 000 personer som

lever med epilepsi i Sverige idag. o
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TAVLING

Swisha
till forskningen
123 642 94 01
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDN I NG

Vid definitiv eftersändning
återsänd es fö rsä ndelsen
med ny adress

Adressändring: Returnera till SEF, Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Hela familjen drabbas när en närstående får diagnosen epilepsi. Att ge vård
och stöd till någon i sin närhet känns ofta självklart, men ibland kan man

själv behöva stöd. Som medlem i Epilepsiförbundet kan du få stöd, råd och
information samt träffa andra i samma situation.

Som medlem i Epilepsiförbundet erbjuds du detta bl.a. via anhöriggrupper, webbinarier och

familjeläger. Som medlem är du vår grund, vår styrka och vår viktigaste resurs. Men vi behöver bli
fler för att kunna främja forskningen samt sprida information om epilepsi och dess konsekvenser

ivardagslivet, även för dig som är anhörig. 
]

Förutom att ditt medlemsskap gör förbundet starkare får du:
. Tidningen Epilepsia fyra gång., per år.
. lnformation, råd och stöd samt möjlighet att träffa andra anhöriga.
. lnbjudan till föreläsningar och webbinarium, förenings- och förbundsmöten samt läger.
. wöjlighet att teckna försäkringar i Unik försäkring, anpassade till livssituationen.

Var med och påverka framtidens epilepsivård
Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer för epilepsivården och lyfter många viktiga förbättrings-
områden. En av förbundets betydelsefulla uppgifter är att påverka vården och se till att riktlinjer-
na följs under de kommande åren - var med och påverka!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEMI
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