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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

FÖRORD 
2019 var året då de Nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi trädde i kraft, vilket ska ses som en 
betydande milstolpe för personer med epilepsi!  
  
2019 var förutom ett kongressår även ett år då förbundsstyrelsen fick en ny konstellation på grund av att 
förbundsordförande Margaretha Andersson gick bort i december 2018. Sorgen tog sin tid att bearbeta 
och påverkade naturligtvis förbundets verksamhet.   
I december 2018 trädde vice ordförande Anna Eksell in som tjänstgörande förbundsordförande och det 
innebar flera rockader i styrelsen. Styrelsen har därför arbetat med att få många formaliteter, som byten 
av personer på uppdrag innebär att fungera, och har arbetat inför kongressen i oktober.   
På kongressen i oktober togs beslut om en ny förbundsstyrelse och om förbundets målsättningar för 
kommande kongressperiod.  
  
Eftersom Susanne Lund och Irmelie Patricius på förbundskansliet aviserat att de ville gå i pension i slutet 
av 2019, startades ett rekryteringsarbete av en rekryteringsgrupp inom styrelsen för att finna efterträdare 
till dem. Båda avtackades under kongressen för sina värdefulla arbetsinsatser under mångårig tjänst i 
förbundet och för deras betydelsefulla arbete för personer med epilepsi.  
  
Förbundet noterade i slutet av året 3362 medlemmar och våra föreningar har med fortsatt intensitet och 
engagemang erbjudit medlemmarna aktiviteter som syftat till ökade kunskaper och stimulans samt att 
bryta isolering och skapa mötesplatser för samtal och rekreation under trygga och trevliga former. 
Förbundet har utöver lokalföreningarnas medlemsinsatser genomfört såväl ungdomsläger på skidor som 
sommarläger, helger för familjer med barn med epilepsi och vuxenläger.  
  
Förbundsstyrelsen   
Förbundsstyrelsen förändrades i december 2018 och har under 2019 bestått av:  

• Anna Eksell  
• Peter Söderström  
• Ann Andersson  
• Sven Pålhagen  
• Sven Wernvik  
• Wiveka Jönsson  
• Arne Hertzberg  
• Therese Lerjestam  
• Helen Karsberg  

 
Adjungerade till styrelsen under 2019 har varit:  

• Örjan Wiklund 
• Berndt Ohlin  

  
Styrelsen har under året förutom de vanliga styrelseuppgifterna även utsett en rekryteringsgrupp för att 
arbeta med rekrytering av ny personal samt arbetat med förberedelser inför kongressen såsom att svara 
på motioner.  
  
Under året deltog förbundsordföranden på såväl årsmöten, som andra möten i föreningarna och inbjöd 
samtidigt till ”Fika med förbundsordföranden” med bland annat besök i Skara och Karlstad.   
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Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid sju tillfällen, varav ett internatmöte.   
2019-01-07, 2019-03-18, 2019-05-18--19, 2019-07-25, 2019-08-28, 2019-09-21 och 2019-10-14.   
Den nyvalda styrelsen efter kongressen 2019 har haft möten 2019-10-20 och 2019-11-27  
Arbetsutskottet har haft tre möten: 2019-01-20, 2019-03-02, 2019-04-27--28.  
  

Förbundskansli  
Under 2019 har förbundskansliets bemanning bestått av tre heltidstjänster;   

• Susanne Lund, förbundssekreterare (pensionsavgång vid årskiftet 2019/2020)  
• Irmeli Patricius, administratör (pensionsavgång vid årskiftet 2019/2020)  
• Kent Bäckrud, föreningskonsulent.  

  
Från och med den 20 oktober 2019 är Anna Eksell anställd som ungdomskonsulent och under november 
anställdes Sofia Segergren som förbundssekreterare och Bengt Abrahamsson som ekonomiassistent. För 
ekonomiuppgifter har ekonomikonsult Lars-Åke Karlsson anlitats.   
  
De dagliga uppgifterna utförs i samma lokaler som paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige och är 
beläget i Sundbyberg.   
  
En betydande del av kanslikapaciteten har under året tagits i anspråk för planering av kongressen och 
överlämnande av arbetsuppgifter vid pensionering. Förutom det har det dagliga arbetet löpt på med 
administration, föreningsstöd och utåtriktad verksamhet och information.   
Det dagliga arbetet på kansliet består av administration av organisationens olika delar och struktur, 
möten, ekonomi med mera. Andra uppgifter är handläggning av kondoleanser, gåvor och administration 
av forskningsfonden Epilepsifonden.   
I det stöd som ges till föreningar kan nämnas besök hos flera föreningar och administrativa uppgifter 
som har diskuterats och biståtts av förbundet. Kansliet har formgivit och distribuerat olika typer av 
inbjudningar från föreningar till medlemmar, till exempel kallelse till årsmöten, inbjudan till julbord eller 
fikaträffar.   
  
I den utåtriktade delen av verksamheten ingår bland annat information och rådgivning till både enskilda 
och till institutioner. Frågeställningarna är många och även nyanserade och överst på en tio i topplista 
över frågeämnen finns läkemedel och biverkningar, körkort och bilkörning, larm- och trygghetsfrågor.   
Samhällsutvecklingen har medfört att mycket information hålls tillgängligt på Internet., men kansliet har 
en viktig uppgift som samtalspartner, att vara ett lyssnande öra där förståelse och överföring av 
information kan ske.   
I rådgivningen hänvisas också till kända adressater med specifik kunskap inom något ämne samt till 
föreningarna för stöd och uppmuntran.   
 
Informationsspridning sker på många sätt; via telefonsamtal och mejl, genom förbundets tidning, 
broschyrer, hemsidan, Facebook, för att nämna några kanaler för information.  
  
Föreningarna  
De lokala epilepsiföreningarna har fortsatt med sitt målmedvetna arbete med att skapa attraherande 
mötesplatser för samtal, lärande, stimulans och inkludering. Föreningarna har också vinnlagt sig om att 
inte bara prata om epilepsi, utan också regelbundet anordnat utflykter, studiebesök, teaterkvällar m.fl. 
aktiviteter med syfte att bryta isolering och erbjuda trivsamma möten under trygga former.   
Några lokalföreningar har dock haft svårt att finna personer som är intresserade att ha förtroendeposter, 
vilket är ansträngande för de som ändå kämpar på med föreningens verksamhet. Föreningskonsulenten 
har genom besök och praktisk hjälp med administration mötts positivt av behövande föreningar.  
  



 
 
                      
 
 
  |    SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET    | 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________________
  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019                                                           | Sid 3  (9) 

Funktionsrätt Sverige  
Svenska Epilepsiförbundet är en av 46 medlemsorganisationer i Funktionsrätt Sverige och förbundet 
deltog på Funktionsrätts kongress den 16 maj 2019 genom Kent Bäckrud, förbundskansliet och Berndt 
Ohlin från förbundsstyrelsen.  
 

VIKTIGA HÄNDELSER 2019  
  

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi  
I februari 2019 trädde äntligen århundradets viktigaste dokument för personer med epilepsi i kraft.  
Svenska Epilepsiförbundet har påverkat Socialstyrelsen i arbetet med de nationella riktlinjerna för vård 
vid epilepsi bland annat genom att delta i referensgrupper och regionala konferenser samt genom 
remissvar. Förbundet kan glädjande konstatera att Socialstyrelsen har inkorporerat en betydande del av 
förbundets synpunkter i riktlinjerna. Det är dels resultatet från förbundets medlemsundersökning under 
2018 och målsättningarna i förbundets intressepolitiska handlingsprogram som har framförts.   
  
Ett mycket omfattande arbete har gjorts av experter inom epilepsiområdet och två nyckelpersoner har 
varit förbundsstyrelseledamoten Sven Pålhagen och Epilepsisällskapets ordförande Ulla Lindbom. Utöver 
dessa två har styrelseledamoten Ann Andersson representerat förbundet i en referensgrupp tillsammans 
med andra experter.   
  
Nationella riktlinjer innebär att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad vård, men 
riktlinjerna ger dessutom förutsättningar för en mer jämlik vård eftersom hälso- och sjukvården utgår från 
samma kunskap.   
Syftet är också att ge stöd till beslutsfattare och vårdgivare om hur resurserna ska kunna fördelas, bland 
annat genom rekommendationer om vilka undersökningar och behandlingar som bör införas eller få 
utökade resurser och vilka som eventuellt bör minskas eller avvecklas helt.   
Antalet personer med epilepsidiagnos har också uppdaterats och i riktlinjerna anges nu att det finns 
omkring 81 000 personer (mot tidigare 60 000) med diagnosen i Sverige, varav cirka 69 000 är vuxna och 
cirka 12 000 är barn och ungdomar.   
 
Riktlinjerna framhåller även vikten av en tidig neurologisk bedömning för diagnos, uppföljning och 
bedömning av läkare och epilepsisjuksköterskor med aktuell kunskap om epilepsi, vikten av tillgång till 
multiprofessionella team och en tidig utredning vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi, 
epilepsikirurgi samt tillgång till fungerande habilitering som samverkas med den övriga sjukvården.   
  
Världsepilepsidagen   
Andra måndagen i februari varje år uppmärksammas International Epilepsy Day-Världsepilepsidagen. 
Syftet är att gemensamt i världens alla epilepsiförbund och länder uppmärksamma epilepsi och dess 
konsekvenser.   
 
Dagen är ett gemensamt initiativ mellan IBE (International Bureau for Epilepsy) och ILAE (International 
League Against Epilepsy) samt respektive representation i 138 länder och innebär också samordning av 
informations- och utbildningsinsatser för att stärka insatserna för personer med epilepsi runt om i 
världen. Med både epilepsiförbund och profession i nära samverkan jämte samarbete med WHO och 
med IBE:s konsultativa status i FN:s ECOSOC är International Epilepsy Day den mest prestigefulla 
epilepsiaktiviteten i världen.  
 
I Sverige tog förbundets lokalföreningar tillfället i akt att visa upp sig med informationsmaterial på roll-
ups och på välbesökta platser såsom sjukhusentréer och bibliotek.   
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Förbundet bidrog med att producera ett flygblad och affischer som föreningarna kunde beställa samt 
genom att inför dagen sända ut ett pressmeddelande som bland annat handlade om de nya nationella 
riktlinjerna och vikten av en sammanhållen multiprofessionell rehabilitering.   
  
KAMPANJ  
Under 2019 har Epilepsiförbundet samarbetat med Reformklubben, med stöd av UCB Pharma AB, kring 
flera frågor.   
  

Kampanj - Leva med epilepsi  
Inför Världsepilepsidagen i februari lanserade förbundet i samarbete med de ovan nämnda 
kampanjsajten ”levamedepilepsi.org” där man bland annat kan läsa om de nya riktlinjerna för vård vid 
epilepsi och förbundets ”Epilepsirapport 2018”, som sammanfattar resultatet av förbundets 
medlemsundersökning angående upplevelser av epilepsi och epilepsivården.  
  
I april sändes ett mejl ut till totalt 2800 svenska beslutsfattare i landets kommun- och regionfullmäktige, 
där kampanjsajten och förbundets ”Epilepsirapport 2018” presenterades. De insatser som gjordes 
förutom mejlutskicket var under 2019 att annonsera i sociala medier mot målgruppen ”relevanta 
beslutsfattare”, vilket ledde till 470 unika besök. E-postutskicket ledde till 1 170 besök på sajten. 
Öppningsgraden på mejlet var 46 procent, vilket räknas som högt.  
  

Podden Leva med epilepsi  
Under hösten lanserades även podden “Leva med epilepsi”. Podcasten leds av författaren och musikern 
Johan Heltne. Han pratar i podden med gäster och läkare om epilepsi på olika teman, till exempel hur 
det är att vara ung med epilepsi, hur är det att få sin diagnos, hur är det att vara anhörig, hur är ett bli 
gravid/få barn och hur epilepsi påverkar framtidsplaner, föräldraskap och relationer.   
 
Reformklubben har hjälpt till med marknadsföringen av podden på bland annat Facebook och 
Instagram. Podden publicerades också på epilepsi.se och annonserades i Epilepsia med start 2/2019. Då 
presenterades också Johan Heltne som också leder podden.  
  
  

VERKSAMHET  
  

Information   
Spridning av information är en av tre viktiga och grundläggande hörnstenar i förbundets verksamhet. De 
två andra utgörs av råd och stöd som går hand i hand med informationsdelen.   
  
Förbundets informationskanaler  
Hemsidan  
Förbundets hemsida www.epilepsi.se ger saklig information om epilepsi och publicerar inbjudningar till 
lägerverksamhet med mera.   
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Facebook  
Förbundets facebooksida ”Epilepsiförbundet” hade under 2018 hela 2684 följare, men eftersom 
facebookgruppen administrerades av bortgångne förbundsordföranden Margaretha Andersson kom 
kansliet inte åt kontot under 2019. Därför fick marknadsföringen på sociala medier ske genom andra 
Facebooksidor under året.   
  
Förbundstidningen   
Medlemstidningen Svenska Epilepsia har som vanligt utgivits med fyra nummer under 2019 och varje 
nummer med 24 sidor har haft fokus på epilepsi ur olika synvinklar. Den distribueras förutom till alla 
medlemmar även till alla riksdagsledamöter, prenumeranter och neuromottagningar med flera.  
Under året har tidningen haft reportage om kampen mot epilepsi i Ghana, förbättrad övervakning av 
epilepsipatienter på Karolinska Sjukhuset i Solna, kläder med bärbara sensorer som kan känna av och 
registrera epilepsianfall, Epilepsihunden Winnie, bildandet av ett  centrum för en högspecialiserad 
epilepsivård på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, Gustave Flauberts familjehemlighet, Lillis retrogolf, 
Yoga hjälper Maria, att resa med epilepsi, uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av 
epilepsi, nätverk för epilepsivård i Göteborg, jägarlicens och epilepsi med mera.  
  
Tidningen har också publicerat intressanta personporträtt med riksdagsledamoten Ida Drougge, 
författaren och musikern Johan Heltne (programledare för förbundets podcast ”Leva med epilepsi”), 
Ironmannen Kee Ahnström, reportern Katarina Wahlström, chefredaktören Christer Kustvik.  
Krönikor eller intervjuer har gjorts med Therese Lerjestam, förbundsstyrelsen och Berndt Ohlin, 
adjungerad till förbundsstyrelsen och Kent Bäckrud, föreningskonsulent.  
  
Förbundets dagliga arbete har också presenterats i tidningen i form av information om möjlighet att 
beställa förbundets märken och Epilepsiboken, inbjudningar och reportage till förbundets läger och 
träffar, om hur man kan skänka pengar till Epilepsifonden samt uppmaningar om att arbeta med 
epilepsiregistret. Från lokalföreningarna har det bland annat rapporterats om familjehelg i Piteå, nya tag 
i Skaraborg, hur världsepilepsidagen firades lokalt med mera.  
  
Epilepsia uppmärksammade även kongressen på hösten samt Världsepilepsidagen.   
Ett reportage gjordes av slutversionen om de nya nationella riktlinjer vid vård vid epilepsi, vars 
slutversion blev klar lagom till Världsepilepsidagen. Från kongressen rapporterades beslut och val. 
Berndt Ohlin, ny förbundsordförande presenterades.   
  
Informationsmaterial  
Förbundet fortsatte under 2019 att sprida sitt informationsmaterial till epilepsimottagningar samt via 
hemsida och brev till intresserade potentiella och nya medlemmar.   
 
Samarbetet som startades 2018 med den digitala portalen ”Utbudet” avslutades. De distribuerar 
material från organisationer, myndigheter och företag till Sveriges alla skolor, universitet och högskolor. 
Tjänsten var kostnadsfri för lärare, studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal men innebar stora 
kostnader för förbundet.    
  
Förbundets försäljning av Epilepsiboken samt Epilepsimärken fortgick under året.  
Förbundets broschyr ”Korta fakta om epilepsi” finns för nedladdning på förbundets hemsida, samt även 
på www.internetmedicin.se.   
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Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och 
behandling av sjukdomstillstånd. De som arbetar inom sjukvården kan hämta och skriva ut 
patientinformationer för att lämna vidare till patienter.   
  

Epilepsirapport 2018   
Under året har Svenska Epilepsiförbundet fortsatt marknadsföra Epilepsirapport 2018, som blev klar 
redan i december 2018. Rapporten bygger på en enkätundersökning med 1333 svar, bland förbundets 
medlemmar som genomfördes med stöd av UCB Pharma AB.   
 
Rapporten ger en bred bild av hur det är att leva med epilepsi och den beskriver hur sjukdomen kommer 
till uttryck och vilka konsekvenser som uppstår och hur vården fungerar.   
En slutsats som dras ur svaren är epilepsi fortfarande är ett stort hinder för många, att sjukdomen 
påverkar livet på många olika sätt, och att epilepsivården är bristfällig och ojämlik.   
  
Epilepsiboken   
Förbundet får fortfarande många beställningar av Epilepsiboken från allmänheten, medlemmar, 
anhöriga, kliniker med flera. Boken har med sitt såväl djupa som breda grepp över 
epilepsiproblematikens olika delar en viktig uppgift att fylla.   
 
Boken ger grundläggande information om såväl orsaker, yttringar och behandlingsmöjligheter samt 
lyfter fram relevanta och angelägna aspekter som människor med epilepsi och deras familjer möter. Med 
medicinska fakta och personliga berättelser illustreras konsekvenserna av epilepsi i vardagslivet.   
  
Flygblad och affisch  
Förbundet producerade inför världsepilepsidagen ett flygblad och affischer som föreningarna kunde 
beställa. Flygbladet trycktes upp i 7 000 exemplar och innehöll basfakta om epilepsi och vad man gör 
vid ett anfall samt också fakta om epilepsi i världen. En affisch i A3-format producerades med samma 
tema: ”81 000 svenskar har epilepsidiagnos.”  
  

Ny Roll-up  
Under året tog förbundskansliet fram en roll-up på temat: ”Välkommen till epilepsiföreningen.   
81 000 svenskar har en epilespsidiagnos.”   
Denna kunde föreningarna få till ett subventionerat pris på 300 kr när de fick den levererad under 
kongressen.   
  
Guldljuspriset  
Under 2019 gjordes ett uppehåll i utdelningen av Guldljuspriset på grunda av för få nomineringar.  

  

LÄGER OCH TRÄFFAR  
  

Ungdomsverksamhet  
Ungdomar med epilepsi i olika åldrar utgör en särskilt viktig grupp i förbundet eftersom att vara ung och 
leva med epileptiska anfall och dess konsekvenser ofta är en stor utmaning för individen. Verksamheten 
för ungdomar fokuserar därför mycket på att bryta isolering och erbjuda aktiviteter för att tänja de egna 
gränserna tillsammans med kamrater med liknande erfarenheter av epilepsi.  
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Ungdomssektionens styrelse var navet i ungdomsverksamheten, med Anna Eksell i ledningen. De 
anordnade olika typer av aktiviteter med det primära syftet att stödja, stimulera och uppmuntra till 
framtidshopp och god livskvalitet, trots att situationen ibland kan kännas motig och hopplös.   
  
Ungdomssektionen har under året också fokuserat på att synas och kommunicera digitalt till exempel på 
Snapchat och har träffats på digitala mötesforum som Zoom.   
 
Stödet från Föreningen Margarethahemmet och Sunnerdahls Handikappfond har även under 2019 
möjliggjort en omfattande och uppskattande lägerverksamhet för unga med epilepsi.   
  
Ett vinterläger anordnades i Idre under våren med självhushållning i fjällstugor och möjligheter till prat 
och brädspel på kvällarna. På lägret medverkade 18 deltagare och 18 ledare.   
Dagarna ägnades åt skidor utför eller på skateboard med mycket solsken och frisk luft. Motion och 
rekreation gick hand i hand med kamratskap och trivsel. Ett betydande antal erfarna ledare borgade för 
trygghet och stöd i backen, bland annat för att ta hand om eventuella anfallssituationer.   
Lägerverksamhetens positiva effekter innebär att deltagarna ges möjlighet till personlig utveckling där 
epilepsin inte tillåts att utgöra ett hinder. Att komma till insikt om att man inte är ensam om rädsla för 
anfall eller för att göra bort sig, är en viktig del i processen. Nästa steg blir för individen att själv våga 
anta utmaningar för att stärka självbilden.   
  
Under sommaren anordnades ytterligare ett ungdomsläger, Summercramp, på Åsa folkhögskola med 
deltagande av 32 ungdomar och 17 ledare som snabbt fann gemenskapen.   
Under dagarna ingick pyssel, femkamp, samtal om livet, teater, sällskapspel, filmkväll, stand-up och spex 
och disco. God beredskap för såväl dagliga som nattliga anfallssituationer fanns genom kunniga ledare 
som innebar trygghet.   
  
Familjeverksamhet  
Att vara förälder till ett barn med epilepsi innebär många olika orosmoment och frågeställningar. Dessa 
kan röra sig om reella risker vid anfallssituationer, läkemedelsbiverkningar, försäkringsfrågor, kognitiv 
påverkan, skolsituationen, syskons interaktion, familjens dynamik, framtidsscenariot och mycket annat 
som kan föranleda funderingar. Förbundet har genom Ann Andersson anordnat en familjehelg i april där 
elva familjer deltog.  
 
Det var ett gediget konferensprogram med professionella föreläsningar och personliga vittnesmål med 
erfarenhetsutbyte i samtalsgrupper. Hela familjen bjöds in och de medföljande barnen inklusive 
syskonen erbjöds kreativa och roliga aktiviteter parallellt med föräldrarnas programpunkter.  
 
Familjehelgerna har dokumenterats i Epilepsia där betonats det stora värdet av att få samla hela familjen 
kring såväl fakta som känsla och upplevelser. 
 
Ur innehållet i helgen finns möte med neurolog och neurologisjuksköterska, kbt-terapeuter och personer 
med erfarenheter av att vara storasyster och mamma. Framför allt kunde deltagarna samtala med 
varandra.  
  
EKONOMI  
Under året genomfördes en översyn av förbundets ekonomiska placeringar och med rådgivning från 
Swedbank förändrades fondernas sammansättning för att få en bättre avkastning.  
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DELTAGANDE PÅ KONFERENSER OCH MÖTEN  
  

Presentation av slutversion av nationella riktlinjer för vård vid epilepsi  
31 januari 2019  
Susanne Lundh och Sven Pålhagen deltog  
  

Hearing Nationellt programområde inom nervsystemets sjukdomar  
(NPO NS), SKL   
6 februari 2019  
Susanne Lundh och Sven Pålhagen deltog  
  

Seminarium om högspecialiserade vården (däribland epilepsikirurgi)  
22 februari 2019  
Susanne Lundh och Sven Pålhagen deltog  
  
Epilepspiegistret/Neuroregistret  
Susanne Lund har varit förbundets representant  

  

FORSKNING  
Förbundet stödjer epilepsiforskning dels genom att presentera forskningsrön i medlemstidningen och 
dels genom Stiftelsen Epilepsifonden som är en forskningsfond.   
Ett annat sätt att bistå och stärka forskningen om epilepsi är att stå bakom angelägna och innovativa 
forskningsinitiativ.   
 
Det är i förbundets intresse att medverka till att ta fram bättre metoder för att kunna dokumentera anfall 
hos personer med epilepsi för att förbättra medicinering och behandling.   
Vi vill också hitta formerna för gränssnitt som kan ge meningsfull återkoppling både till personer med 
epilepsi och till behandlande läkare.   
  
  



 
 
                      
 
 
  |    SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET    | 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________________
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SLUTORD 
Svenska Epilepsiförbundets förbundsstyrelse tackar alla förtroendevalda i landets föreningar, våra medlemmar, 
anställda och samarbetspartners för gott arbete mot våra gemensamma mål, och stänger i och med denna 
verksamhets- och förvaltningsberättelse, böckerna för 2019. 

Stockholm 20 april 2020 
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Årsredovisning verksamhetsåret 2019 

Resultaträkning (tkr) Not 

Verksamhetsintäkter 2 

År 2019 År 2018 

Medlemsavgifter 348 371 
Gåvor 292 361 
Bidrag 3 767 3 594 
Nettoomsättning 458 436 
Summa verksamhetsintäkter 4 865 4 762 

Verksamhetskostnader 3,4 

Ändamålskostnader -4 612 -4 197 
Insamlingskostnader -229 -232 
Administrationskostnader -242 -246 
Summa verksamhetskostnader -5 083 -4 675 

Resultat från finansiella investeringar 
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 0 72 

Summa resultat från finansiella investeringar 0 72 

Resultat efter finansiella poster -218 159 

Årets resultat -218 159 
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Balansräkning (tkr) 
Tillgångar Not Ar 2019 Ar 2018 
Materiella Anläggningstillgångar 
Inventarier 5 18 5 
Summa anläggningstillgångar 18 5 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 8 3 
Övriga fordringar 150 148 
Förutbet. kostnader o upplupna intäkter 6 420 382 
Summa kortfristiga fordringar 578 533 

Kortfristiga placeringar 7 3 269 3 004 
Kassa och bank 2 626 2 597 

Summa omsättningstillgångar 6 473 6 134 
Summa tillgångar 6 491 6 139  

Eget Kapital och Skulder 
Eget Kapital 
Balanserat resultat -4 210 -4 050 
Årets resultat 218 -159 
Summa Eget Kapital -3 992 -4 209 

Skulder 
Långfristiga skulder 8 -734 -1 094 
Summa långfristiga skulder -734 -1 094 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder -116 -134 
Övriga skulder -115 -71 
Upplupna kostnader förutbet. Intäkter 9 -1 534 -631 
Summa kortfristiga skulder -1 765 -836 
Summa Eget Kapital och Skulder -6 491 -6 139 

Förändring av eget kapital Ar 2019 Ar 2018 

Eget Kapital 950 950 
Verksamhetsfond (Ändamålsbestämda medel) 753 753 
Balanserat resultat (Ändamålsbstämda medel) 2 348 2 234 
Föregående års resultat (Ändamålsbestämda me 159 113 
Årets resultat -218 159 
Summa eget kapital 3 992 4 209 
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Tilläggsupplysningar 

Allmänna upplysningar 
Not t Redovisning och värderingsprinciper 
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med års- 
redovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3). 
Principerna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Resultaträkning 

Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhåller eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkterna värderas, 
om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas. 
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost när intäktsredovisning sker. 

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska 
Epilepsiförbundet. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från 
medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 

Gåvor och testamentsgåvor 
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som 
har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller 
en testamentsgåva. 

Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. 
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad 
beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen 
avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. 
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. 
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. 

Testamentsgåvor 
Testamentsgåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. 
En Testamentsgåva som organisationen avser att stadigvarande bruka i 
verksamheten redovisas som anläggningstillgång. Övriga testamentsgåvor 
redovisas som omsättningstillgångar. Testamentsgåvor värderas som 
huvudregel till verkligt värde. 
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Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna 
bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. 

Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår 
som den kostnad bidraget är avsett att täcka. 

Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. 

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Svenska 
Epilepsiförbundet fått eller kommer att få. 

Nettoomsättning 
Intäkter vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. 
Prenumerationer redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden. 

Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- 
och administrationskostnader. 

Ändamålskostnader 
Kostnader för att uppfylla Epilepsiförbundets ändamål enligt stadgarna, som 
personalkostnader, informationskostnader, verksamhet för personer med epilepsi, 
påverkansarbete och liknande insatser. 

Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader skall återspegla de kostnader som organisationen haft för 
att samla in medel från olika givare. Kostnaderna kan bestå av reklam, annonser, 
informationsmaterial, insamlingsmaterial samt personalkostnader. I insamlings-
kostnader ingår även samkostnader. 

Administrationskostnader 
Administrationskostnader består t.ex. av kostnader för styrelsemöten, revision av 
organisationen etc. I administrationskostnader ingår även samkostnader. 

Leasing 
Epilepsiförbundets leasingavtal redovisas som operationella d.v.s. leasingavgiften 
redovisas linjärt över leasingperioden. 

Ersättning till anställda 
Löpande ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande 
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. 
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftbestämda redovisas 
den kostnad det är då pensionen tjänas in. 
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Balansräkning 
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges. 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar 
enligt plan och nedskrivning. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. 
Datorer 3 år 
Inventarier 5 år 

Finansiella tillgångar 
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde. 
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta 
värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet på balansdagen. 
Efter det första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som 
inte är räntebärande till anskaffningsvärdet med avdrag för nedskrivningar. 
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj 
och betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip 
respektive vid nedskrivningsprövning. 

Kundfordringar 
Kundrordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Ändamålsbestämda medel 
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade 
gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se eget kapital rapporten 

Not 2. Insamlade medel 

Gåvor 

kw 2019 Al-  2018  

Insamlade medel från allmänheten 6 96 
Gåvor via Humanfonden 286 265 
Summa gåvor 292 361 

Bidrag 
Övriga anslag och bidrag 1 403 1 304  

Offentliga bidrag 
Statsbidrag 2 056 2 096 
Lönebidrag 308 194 
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Verksamhetskostnader 
Not 3 Personal 
Medeltal anställda har varit 3 3 
Varav kvinnor 2 2 
Antal styrelseledamöter och ersättare 13 13 
Varav kvinnor 6 5 
Löner, ersättningar mm. 
Styrelsen löner och ersättningar 0 13 

Pensionskostnader 0 0 
Anställda löner och ersättningar 1 701 1 173 

Pensionskostnader 121 105 
Pensionskostnader för kanslichefen 70 72 
Ledare m.fl. löner och ersättningar 311 370 

Pensionskostnader 0 0 
Sociala kostnader 629 499 
Summa styrelse, ledare och anställda 2 832 2 232 

Not 4 Leasing År 2019 
Svenska Epilepsiförbundets leasingavgifter avser främst hyra av kontorslokal. 

Ar 2018 

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 170 170 

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande 
Inom ett år 174 170 
1-Sår 872 850 

Not. 5 Inventarier Ar 2019 Ar 2018 
Ingående anskaffningsvärde 230 230 
Årets investering 27 0 
Utgående anskaffningsvärde 257 230 

Ingående avskrivningar 224 219 
Årets avskrivning 15 5 
Utgående planenligt restvärde 18 6 
Ackumulerade avskrivningar 239 224 
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Not. 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Sito 2 0 
My newsdesk 0 29 
Kom Med 5 15 
SJ 74 0 
Folksam företagsförsäkring 6 6 
Idre-Fjäll 14 11 
Humanfonden 286 265 
Arbetsförmedlingen lönebidrag 26 50 
Loopia o Törebodabostäder 1 2 
Porto 0 1 
Insign Webbyrå 6 3 
Summa förutbet. kostn. o. uppl. Intäkter 420 382 

Not. 7 Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde 
Bokfört värde Robur fonder 2 796 264 3 045 098 
Bokfört värde Nordea fonder 473 113 1 005 101 
Summa bokfört värde 3 269 377 4 050 198 

Not 8 Långfristiga skulder 
Bo Nilssons minnesfond 3 3 
Reserverad gåva Halland 369 374 
Reserverad gåva Uppsala 17 20 
Reserverad fond Örebro 52 52 
Reserverad fond Gotland 45 45 
Ersta Diakonisällskap 248 248 
Personalfond 0 352 
Summa långfristiga skulder 734 1 094 

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Upplupna semesterlöner 25 307 
Övriga interimskulder 1509 324 
Summa upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

1534 631 
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Bilaga 1. Förklaring till uppdelning av verksamhetskostnader 

Ändamålskostnader Ar 2019 Ar 2018 
Gemensamt 273 273 
Förtroendevalda 513 139 
Samarbete inom handikapprörelsen 2 1 
Föreningsstöd 167 161 
Internationellt 0 0 
Information 97 132 
Föräldraverksamhet 0 0 
Studieutskottet 7 6 
Ungdomsverksamhet 3 7 
Projekt med Stiftelsen Margarethahemmet 1 354 1 268 
Administration 434 431 
Avskrivningar 14 5 
Personalkostnader 1 377 1 404 
Epilepsia 371 370 
Summa ändamålskostnader 4 612 4 197 

Insamlingskostnader 
10% av personalkostnaden på res.enh.10 172 176 
10 % av kanslikostnaden på res.enh. 10 57 56 
Summa insamlingskostnader 229 232 

Administrationskostnad 
10 % av personalkostnaden på res.enh. 10 173 176 
Revisionskostnad 69 70 
Summa administrationskostnad 242 246 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till Kongressen i Svenska Epilepsiförbundet 
Org.nr. 802006-7750 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Svenska Epilepsiförbundet för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Svenska Epilepsiförbundets finansiella ställning 
per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten "Den auktoriserade 
revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde 
revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 
den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som 
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 
• skaffar jag mig en förståelse av den det av 
föreningens interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 
• utvärderar jag lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
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väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 
• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. 

Den förtroendevalde revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen 
och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen 
ger en rättvisande bild av föreningens resultat och 
ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Svenska Epilepsiförbundet för år 2019. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet "Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. 

Stockholm den 26 juni 2020 

altelvi. fiord,  
Margaretha Morå 
Auktoriserad revisor 

Evy Pe sson  
Förtroendevald  revisor 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

FÖRORD 
Verksamhetsåret 2020 började med tydliga mandat från kongressen 2019 att prioritera synliggörandet 
av förbundets och föreningarnas verksamhet, implementeringen av de nationella riktlinjerna samt att öka 
medlemsantalet. Utifrån dessa prioriteringar planerades kongressperiodens verksamhet av en delvis ny 
styrelse samt ett helt nytt kansli under uppbyggnad. Planeringsarbetet påverkades inte av det faktum att 
förbundet liksom övriga samhället varit tvungna att anpassa sin verksamhet till pågående Corona-
pandemi. Pandemin innebar däremot en stor omställning i vilka aktiviteter som har kunnat genomföras. 
Föreningarna har kämpat både med att genomföra sina årsmöten i tid och med att kunna fortsätta 
erbjuda sina medlemmar aktiviteter med syfte att öka kunskap, bryta isolering och att skapa av 
mötesplatser för samtal och rekreation under trygga och trevliga former. 
 
Förbundet genomförde, utöver lokalföreningarnas insatser under året, Vinterlägret i Idre och kunde 
genom en omplanering av sommarens ungdomsläger genomföra helgträffar i Göteborg respektive i 
Stockholm. 
 
Därutöver startade förbundet en uppskattad webbinarieverksamhet med olika teman för att möta 
behovet att mötas och diskutera angelägna ämnen. Ett vuxenläger i Sölvesborg genomfördes också 
tillsammans med några lokalföreningar under hösten.  
 

FÖRBUNDSSTYRELSE 
Förbundsstyrelsen bestod under 2020 av ordinarie ledamöterna Berndt Ohlin, Peter Söderström, Sven 
Pålhagen, Sara Andersson, Lars Gårdfeldt, Wiveka Jönsson och Sven Wernvik samt suppleanterna Arne 
Hertzberg, Martin Rådberg, Örjan Wiklund, Per-Olof Andersson och Therese Lerjestam. 
 
Förbundsstyrelsen har efter kongressen 2019 haft möten 2019-10-20 och 2019-11-27 samt 2020-01-22, 
2020-02-22, 2020-05-29, 2020-09-03, 2020-10-15 och 2020-12-14. 
 
Styrelsens arbetsutskott (AU) bestod under 2020 av Berndt Ohlin, Peter Söderström, Sara Andersson 
samt förbundssekreteraren Sofia Segergren. 
 
Arbetsutskott har efter kongressen 2019 haft möten 2019-12-12 samt 2020-01-17, 2020-02-19, 2020-03-
12, 2020-06-24, 2020-08-20, 2020-10-12, 2020-11-05 och 2020-12-05. 
 

FÖRBUNDSKANSLIET 
Under 2020 har förbundskansliets bemanning bestått av:  
 

• Sofia Segergren, förbundssekreterare och kanslichef, 100 % 
• Kent Bäckrud, föreningskonsulent, 100 % 
• Anna Eksell, ungdomskonsulent 25 % 
• Anna Pallin, kommunikatör, 50% från 1 april 2020 
• Christina Arvidsson, administratör och redaktör, 50 % från 9 december 2020 
• Celine Media, visstidsanställd som projektassistent på 25 % från 1 oktober 2020 
• Bengt Abrahamsson, administratör och ekonomiassistent på 50 % till och med 30 april. 
• Efter 30 april anlitades Lotta Gyllsdorff som ekonomikonsult.   
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Kansliet är beläget i paraplyorganisationen Funktionsrätt Sveriges lokaler i Sundbyberg. Svenska 
Epilepsiförbundet är en av 49 medlemsorganisationer i Funktionsrätt Sverige. 
 
En betydande del av kanslikapaciteten togs under året i anspråk för det dagliga arbetet med 
administration av organisationens olika delar, ekonomihantering, föreningsstöd, ungdomsverksamhet 
och utåtriktad verksamhet i form av möten och information.  
 
Andra uppgifter är handläggning av beställning av informationsmaterial och märken, kondoleanser, 
gåvor och administration av forskningsfonden Epilepsifonden samt övriga fonder.  
Förbundet stöttar också föreningarna med besök, digitala plattformar för möten och administrativa 
uppgifter som utskick av inbjudningar till medlemmar såsom till exempel kallelse till årsmöten och 
medlemsbrev.  
 
I början av året startade ett arbete med att effektivisera kansliarbetet genom att de anställda fick 
gemensamma programvaror i sina datorer, som också underlättade distansarbete och kommunikation 
när pandemin blev ett faktum. Telefonabonnemang och avtal har setts över och från och med första 
januari har kansliet börjat använda ekonomisystemet Fortnox. 
 
Information och rådgivning till både enskilda och till institutioner ges både på kansliets telefontider och 
på mejl. Frågeställningarna är många och över ett täcker ett stort spektrum. Överst på en tio i topplista 
över frågeämnen finns läkemedel och biverkningar, körkort och bilkörning, larm- och trygghetsfrågor.  
Samhällsutvecklingen har medfört att mycket information hålls tillgängligt på internet, men kansliet har 
en viktig uppgift som samtalspartner och att vara ett lyssnande öra där förståelse och överföring av 
information kan ske. 
 

FÖRENINGAR 
De lokala epilepsiföreningarna har fortsatt haft höga ambitioner att skapa attraherande mötesplatser för 
samtal, lärande, stimulans och inkludering, som dock i många fall satts på paus under året på grund av 
Coronapandemin. Längtan efter att kunna träffas fysiskt igen är tydligt märkbar hos föreningar och 
medlemmar. 
 
I ett antal lokalföreningar har det dock varit fortsatt svårt att finna personer som är intresserade att ha 
förtroendeposter, vilket är ansträngande för de som ändå kämpar på med föreningens verksamhet. 
Föreningskonsulenten har genom både besök hos föreningarna och praktisk hjälp med administration 
försökt överbrygga dessa problem, vilket har bemötts positivt av behövande föreningar. 
 

MEDLEMMAR 
Förbundet kunde i slutet av året notera 2990 medlemmar. De genomförda värvningskampanjerna under 
året har inneburit ett tillskott av nya medlemmar, men fler lämnade sitt medlemskap under året.  
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ÅTGÄRDER TAGNA UNDER PANDEMIN 
Coronakrisen har påverkat hela samhället och har naturligtvis även på olika sätt och i olika grad påverkat 
förbundets medlemmar och föreningar.  
 
Till förbundet har medlemmar hört av sig med olika 
frågeställningar såsom frågor om personer med epilepsi tillhör 
en riskgrupp och frågor om läkemedelstillgång. Ju längre 
tiden gått och alla insett hur långvarig krisen kan bli, har 
frågorna mer och mer handlat om man kan få ersättning vid 
förlorad arbetsförtjänst om man tillhör en riskgrupp eller är 
anhörig. 
 
Läkemedel är för många personer med epilepsi en viktig fråga 
och förbundet har med Coronakrisen fått oroliga frågor om 
vad som händer med tillgången på läkemedel under en 
långvarig kris.  
 
Denna oro späds på av de upplevelser medlemmar tidigare 
haft då deras läkemedel inte funnits på det apotek man besökt 
och många upplever att omregleringen av apoteksmarknaden 
lett till försämringar. I Epilepsia nr 2/2020 gjorde förbundet en 
intervju med Fredrik Boström, chefsfarmaceut vid Sveriges 
Apoteksförening, kring denna viktiga fråga. 
 
När pandemin gjorde sin entré var det årsmötestider. Några 
föreningar hann med sina årsmöten innan mötesrestriktionerna 
kom, andra har hittat alternativa sätt att hålla möten.  
Några föreningar sköt upp årsmötet till sommaren, vilket var 
möjligt då Socialstyrelsen lämnat möjlighet att komplettera 
statsbidragsansökan med föreningars rapporter till senare. 
 
Coronakrisen har bidragit till kreativitet och teknikutveckling 
för att kunna träffas och kunna behålla social distans och det 
har nog aldrig tidigare funnits en så stor kreativitet och så 
snabb teknikutveckling i landets medlems- och 
intresseföreningar. Möten i förbundet och dess lokalföreningar 
har hållits utomhus och digitalt i olika verktyg som Skype, 
Teams och Zoom etcetera. 
 
Under året har förbundskansliet följt Folkhälsomyndighetens råd om distansarbete för att förhindra 
smittspridningen. Pandemin har också resulterat i något färre möten för förbundet och färre personliga 
kontakter, men i det stora hela har förbundet varit inne i en planeringsfas efter kongressen som inte har 
störts av krisen. Däremot har det faktum att personalen inte varit på kansliet lika ofta resulterat i något 
sämre telefontider och att utskick av beställda märken och böcker bara skett en dag i veckan.  
 
Kansliet hade redan innan pandemin börjat arbetet med att utrusta samtliga anställda med samma 
programvaror genom Microsofts non-profit, så när pandemin slog till kunde hela kansliets personal 
snabbt börja arbeta och träffas på distans genom Teams. 
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VERKSAMHET 
Förbundet har planerat sitt arbete utifrån besluten på kongressen 2019, som antog följande 
verksamhetsplan: 

• Tillhandahålla information, råd och stöd 
• Prioritera områden som attraherar personer med epilepsi till medlemskap 
• Erbjuda mötesplatser för personer med epilepsi och deras anhöriga 
• Utveckla digitala sociala medier 
• Prioritera och storsatsa på ett fåtal geografiska områden 
• Prioritera verksamhet för vuxna med epilepsi 
• Verka för en jämlik epilepsivård över hela landet med implementering av nationella riktlinjer för 

epilepsi 
• Utöva påverkansarbete för tillskapandet av epilepsirehabilitering över hela landet 
• Sammanställa en årlig plan för förbundets och föreningarnas föreslagna verksamhet. 
 

Tillhandahålla information, råd och stöd 
Att tillhandahålla information, råd och stöd har varit en stor uppgift under året. Förbundet har arbetat 
med att öka tillgängligheten för sin information bland annat genom att satsa på att synliggöra sitt arbete 
i olika sociala medier. Under året anställdes en kommunikatör på 50 procent för att kunna öka 
synligheten av förbundet. 
 
Förbundet har fått ett modernare utseende genom en ny, modern grafisk profil med en tydligare 
profilering och i denna finns beskrivet vilka typsnitt, färger och typer av bilder som förbundet ska 
använda sig av, hur broschyrer, annonser och annat informationsmaterial ska se ut samt en gemensam 
mejlsignatur för alla anställda.  
 

    

 
Även föreningarna har fått del av den nya grafiska profilen genom 
färdiga mallar i Powerpoint och brev- och dokumentmallar i Word 
samt fått de namnskyltar som var ett beslut på kongressen 2019.   
 
Under 2020 har ett arbete påbörjats med att förnya förbundets 
informationsmaterial som är ett samarbete mellan kansli och en 
referensgrupp i förbundsstyrelsen. 
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Förbundet har fortsatt sin försäljning av Epilepsiboken samt 
epilepsimärken under året till allmänheten, medlemmar, 
anhöriga, kliniker med flera. Boken har med sitt såväl djupa som 
breda grepp över epilepsiproblematikens olika delar en viktig 
uppgift att fylla.  Förbundets broschyr ”Korta fakta om epilepsi” 
finns för nedladdning på förbundets hemsida, samt även på 
www.internetmedicin.se.  
 
Under året har Svenska Epilepsiförbundet fortsatt med att 
marknadsföra Epilepsirapport 2018.  
Rapporten ger en bred bild av hur det är att leva med epilepsi och 
den beskriver hur sjukdomen kommer till uttryck och vilka 
konsekvenser som uppstår samt hur vården fungerar. Under 2020 
påbörjades arbetet med en ny uppföljande rapport med tanken 
att den skulle lanseras till världsepilepsidagen 2021. 
 
Guldljuspriset instiftades för att synliggöra personer som gör bra 
saker för epilepsi. Under 2020 fick förbundet in två nomineringar 
till Guldljuspriset. Förbundsstyrelsen beslutade att utdelningen 
fick avvakta på grund av pandemin. Guldljusjuryn har därefter 
beslutat att utdelning ska ske under våren 2021 på grund av 
pandemin.  
 

Utveckla digitala sociala medier 
Att utveckla digitala sociala medier har varit prioriterat. 
Förbundet lanserade till Världsepilepsidagen den 8 februari en 
ny uppfräschad, renare och mer modern hemsida 
www.epilepsi.se, som även är responsiv och anpassad för både 
dator, surfplatta och mobiltelefon. Förhoppningsvis ska det nu 
vara enklare att hitta rätt och snabbt få en översyn över aktuell 
och viktig information.  
 
Förutom en rad nya funktioner finns numera också ett formulär 
för att beställa informationsmaterial och märken, som 
effektiviserat kansliets arbete.  
 
Förbundet startade 2020 en ny Facebooksida (eftersom det 
gamla kontot inte gick att komma åt), och under året ökade 
antalet följare från noll till 812 stycken, och förbunden har även 
startat en LinkedIn-sida. Ungdomssektionen har startat upp ett 
Instagramkonto och i november startade de en spelsajt för att 
kunna träffas online.  
 
Under året påbörjades ett arbete med att ta fram filmer inför 
Världsepilepsidagen 2021.  
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Podcasten Leva med epilepsi fick några nya avsnitt under 2020 och ytterligare planerades för lansering 
2021. Podden leds av författaren och musikern Johan Heltne. Han pratar i podden med gäster och 
läkare om epilepsi på olika teman, till exempel hur det är att vara ung med epilepsi, hur det är att få sin 
diagnos, hur är det att vara anhörig, hur är ett bli gravid/få barn och hur epilepsi påverkar framtidsplaner, 
föräldraskap och relationer.  
 
Reformklubben har hjälpt till med marknadsföringen av podden på bl.a. Facebook och Instagram och 
den publicerades också på epilepsi.se samt annonserades i Epilepsia. 

  

 

Erbjuda mötesplatser för personer med epilepsi och deras anhöriga 
Att erbjuda mötesplatser för personer med epilepsi och deras anhöriga är ett viktigt arbete.  
 
Förbundet startade under hösten upp webbinarier i olika epilepsirelaterade ämnen i verktyget Zoom, 
bland annat: Att vara anhörig och Minnet - mer än bara att komma ihåg. Inspelningarna från 
webbinarierna har lagts upp på webben. Webbinarierna är ett sätt att öka medlemsnyttan och ett bra 
komplement till föreningarnas aktiviteter som de tvingades ställa in så många gånger 2020 på grund av 
pandemin.   
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Under året hade förbundet planerat att genomföra regionala konferenser för att träffa medlemmar och 
diskutera nationella riktlinjer, men både förbundet och föreningarna har tvingats att ställa in aktiviteter 
eftersom pandemirestriktionerna inte tillät oss att mötas på vanliga sätt. 
 
Förbundet har därför fokuserat på att utveckla digitala kanaler, sociala medier och webbinarier i stället. 
Ungdomssektionen har utvecklat sin verksamhet och kontakt på sociala medier. 
 
De årligen återkommande aktiviteter som kunnat genomföras trots pandemin var: 

• Vinterlägret i Idre (Läs mer under rubriken Ungdomsverksamhet) 
• Summercramp fick vi ändra strategi kring och det blev i stället två ungdomshelger i Göteborg 

och Stockholm. (Läs mer under rubriken Ungdomsverksamhet) 
• Vuxenläger på Valjeviken, som är ett 

samarrangemang sedan drygt 25 år mellan 
föreningarna i Skåne och Blekinge samt 
folkhögskolan och där förbundet stod för en 
del av administrationen och ekonomin.  

 
Familjehelgen som var planerad under hösten var 
dessvärre tvungen att ställas in. 
 
Förbundet har också stöttat föreningarna i sin viktiga 
roll att vara den mötesplats som behövs för sina 
medlemmar och erbjudit hjälp och möjlighet att träffas 
via förbundets digitala verktyg. Förbundsstyrelsen har 
också beslutat att stötta föreningarna genom ett 
faddersystem.  
 
Förbundet har under 2020 ökat dialogen med 
föreningarna genom att starta ”Föreningsforum” och 
den 9 och 10 juni hölls det första forumet, dit 
representanter från samtliga föreningar var inbjudna.  
 
Tanken med föreningsforum är att vara ett regelbundet 
möte där förbund och föreningar möts för att diskutera 
samarbete, verksamhet och hur man ska nå 
gemensamma mål i fortsättningen. 
 
På det första mötet presenterades och diskuterades 
bland annat den verksamhetsplan som förbundet tagit 
fram efter besluten på kongressen. 
 
Föreningsforum hölls även 9 och 10 september, där förbundet bland annat informerade om 
verksamhetsplan för året, årsmöteshandlingar, medlemsvärvningskampanjer, ny grafisk profil, nationella 
riktlinjer etc.  
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Världsepilepsidagen 
Förbundet uppmärksammade 2020 världsepilepsidagen med fokus på de nationella riktlinjerna och inför 
dagen hade förbundet startat upp sin nya hemsida och facebooksida. 
 
Världsepilepsidagen eller International Epilepsy Day – uppmärksammas varje år den andra måndagen i 
februari med syftet att gemensamt i världens alla epilepsiförbund och länder uppmärksamma epilepsi 
och dess konsekvenser.  
 
Dagen är ett gemensamt initiativ mellan IBE (International Bureau for Epilepsy) och ILAE (International 
League Against Epilepsy) och i Sverige tog förbundets lokalföreningar tillfället i akt att visa upp sig med 
informationsmaterial med bland annat roll-ups på välbesökta platser. 
 

• Epilepsiföreningen i Jönköping blev intervjuad av Radio Jönköping redan på morgonen och 
stod vid entrén till länssjukhuset Ryhov.  

• Stockholmsföreningen informerade vid tre sjukhusentréer.  
• Sundsvallsföreningen hade bokbord och SR P4-Västernorrland gjorde en liveintervju med 

ordförande Örjan Wiklund. 
• Epilepsiföreningen i Lund uppmärksammade Världsepilepsidagen 2020 tillsammans med 

forskare vid Lunds universitet genom att bjuda medlemmar till en föreläsningsdag. 
  

               
 

Prioritera områden som attraherar personer med epilepsi till medlemskap 
Att prioritera områden som attraherar personer med epilepsi till medlemskap genomsyrar hela 
förbundets arbete och aktiviteter. Ett syfte med att erbjuda mötesplatser är att vi ska bli fler medlemmar 
och förbundet har under året haft medlemsvärvningskampanjerna ”Vi saknar dig” riktad till tidigare 
medlemmar, ”Värva en vän” som genomfördes i form av en tävling och ”Du är viktig” riktad till anhöriga.  
 
Förbundet har även gjort en översyn av befintliga och eventuellt nya medlemsförmåner för att öka 
intresset att bli medlem. 
 

Storsatsa på ett fåtal geografiska områden 
Att prioritera och storsatsa på ett fåtal geografiska områden har förbundsstyrelsen gjort genom ett 
beslut att prioritera Värmland/Dalarna, Sundsvall/Jämtland, Malmö och Örebro samt tagit fram en plan 
för föreningsarbetet tillsammans med föreningarna.  
 

Prioritera verksamhet för vuxna med epilepsi 
Att prioritera verksamhet för vuxna med epilepsi var ett annat kongressbeslut. Förbundsstyrelsen antog 
under året ett tema för kongressperioden som var ”De nationella riktlinjerna” och planen var att under 
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året anordna regionala konferenser om de nationella riktlinjerna och vikten av att öka takten i 
uppbyggnaden av epilepsiregister, ta fram en lathund och kurser.  
 
Syftet var och är att stimulera lokalföreningar och medlemmar att medverka till opinions-bildning och 
påverkan i sina respektive regioner.  
 
De regionala konferenserna behöver genomföras i samarbete med professionen och vården som av 
naturliga skäl under året haft sitt fokus inställt på att klara av pandemin.  
 

Verka för en jämlik epilepsivård och utöva påverkansarbete 
Att verka för en jämlik epilepsivård och utöva påverkansarbete kring de nationella riktlinjerna är viktigt 
för förbundet och dess medlemmar. 
  
Sedan november 2020 sitter förbundsordförande i styrgruppen för epilepsiregistret tillsammans med 
representanter för Epilepsisällskapet och neurologer från alla sjukvårdsregioner.  
 
Epilepsiregistret är enligt förbundet en viktig pusselbit för att få en rättvisande bild av hur det ser ut med 
epilepsivården i landet, det vill säga hur många diagnoser som görs och hur uppföljningen av 
behandlingen sköts. För varje bekräftad diagnos berörs två till tre anhöriga, föräldrar, syskon, barn samt 
övriga nära familjeanhöriga. Detta är ett budskap som förbundet för fram till beslutsfattare ute i 
regionerna. Styrgruppen har tre till fyra möten per år och däremellan löpande informella kontakter. 
 

Nationella riktlinjerna 
Arbetet kring de nationella riktlinjerna lever vidare genom arbetet i NPO – Nationella Program 
Områden. 
 
Under hösten 2020 formerades arbetsgruppen för NHV-Epilepsi, där Svenska Epilepsiförbundets 
förbundsordförande är patientföreträdare och det i övrigt är sakkunnigrepresentanter från landets alla 
sjukvårdsregioner. Socialstyrelsen ansvarar på regeringens uppdrag för att genomlysa vårdkedjan 
”Svårbehandlad epilepsi som nationell högspecialiserad vård” och kommer under 2021 att tillsammans 
med en sakkunniggrupp ta fram vilka terapiformer inom vårdområdet epilepsi som kan lämpa sig att 
koncentrera till ett mindre antal enheter i landet. 
 
Målsättningen är att öka kvaliteten i vården och att göra den mera jämlik över hela landet samt att 
säkerställa att epilepsipatienten får rätt vård utifrån sina egna förutsättningar. 
 
Arbetsgruppen för NAG-Epilepsi formerades också under hösten 2020 och består av specialister från 
olika kompetensområden samt en patientföreträdare som är Svenska Epilepsiförbundets förbunds-
ordförande. Socialstyrelsen ansvarar på regeringens uppdrag för att arbeta fram riktlinjer för ett person-
centrerat och sammanhängande vårdförlopp för epilepsi med tillhörande konsekvensbeskrivningar. I 
uppdraget ingår att göra en fördjupad nulägesanalys utifrån patient-, vård- och omsorgsperspektiv samt 
att prioritera bland de åtgärder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för epilepsi. 
 
En av de viktigaste uppgifterna som förbundet ser som prioriterat är att utifrån nulägesanalysen och vad 
som sägs i de nationella riktlinjerna beskriva behoven av kompetens och resurser som vi menar ska 
finnas i de olika vårdstegen på vårdcentraler, regions- och universitetssjukhus. 
                              
Förbundsordförande har också deltagit på ordförandeträffar och i olika arbetsgrupper inom 
Funktionsrätt Sverige samt varit dess representant i Myndigheten för delaktighets (MFD) 
funktionshinderråd. 
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EPILEPSIA 
Medlemstidningen Svenska Epilepsia har som vanligt utgivits med fyra nummer under 2020 och varje 
nummer med 24 sidor har fokus på epilepsi ur olika synvinklar. Den distribueras förutom till alla 
medlemmar även till riksdagsledamöter, prenumeranter och neurolog-mottagningar med flera. 
 
Till första numret under året bytte tidningen tryckeri, layoutare och redaktör och tidningen har       
behållit sin logga, men sakta förändrat layouten i tidningen.  
 

       
 
Under året har vi förutom förbundets egen information om aktiviteter och läger haft artiklar i aktuella 
ämnen som:  

• Tvingades lämna jobbet på grund av sin epilepsi – dom i Arbetsdomstolen 
• Covid -19: Epilepsiförbundets omställning i coronakrisen, Förebyggande sjukpenning, 

Läkemedel och coronakrisen. Föreningsliv under en pandemi, Kompensera anhöriga till 
riskgrupper fullt ut! 

• Arbetslivet – ett dilemma för många med epilepsi, Sjukhuskuratorn kan ge stöd vid problem på 
jobbet, 14 Reformera dagens stödsystem, Ung och på väg ut i arbetslivet? 

• Diskriminerades på grund av sin epilepsi 
 
Epilepsia har haft intressanta personporträtt med:  

• Emma Örtberg från Glada Hudik 
• Sofia Palm och Per Steneroth: Tragedin förändrade familjens idyll  
• Familjen Smith-Lindgren: Cyklade Vättern runt för forskningen 
• Anna Utter: Tillbaka på drömjobbet 
• Malin Karlsson: Malin får vardagen att rulla 
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Vi har också berättat om aktuella frågor inom forsknings- och sjukvårdsområdet: 

• Epilepsi ska inte ses som en kronisk sjukdom – 50-årsuppföljning av barnepilepsi.  
• Träning kan minska risken för att utveckla epilepsi 
• Samsjuklighet hos barn påverkar epilepsiprognosen 
• Kemogenetik möjlig lindring vid svår epilepsi 
• Undersökning av akutbesök vid epilepsianfall 
• Vad påverkar livskvaliteten hos barn med epilepsi? 
• Epilepsi och graviditet – hur används läkemedlet valproat idag? 

 

 I  
 
Epilepsia under året har vi också givit plats för personliga livsberättelser om epilepsi i krönikor och 
rapporterat om roliga aktiviteter för barn, ungdomar och medlemmar: 

• Ensamhet – Anna Eksell 
• Min historia och våra rättigheter – Celine Medina 
• Ösigt värre i Idre 
• Att åka på läger 
• Från mobbad till en i gänget 
• Gränslöst trevligt på vuxenläger 
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UNGDOMSVERKSAMHET 
Ungdomar med epilepsi i olika åldrar utgör en särskilt viktig 
grupp i förbundet, eftersom att vara ung och leva med 
epileptiska anfall och dess konsekvenser ofta är en stor 
utmaning för individen. Verksamheten för ungdomar fokuserar 
därför på att bryta isolering och erbjuda aktiviteter för att tänja 
de egna gränserna tillsammans med kamrater med liknande 
erfarenheter av epilepsi.  
 
Ungdomssektionen är, med Anna Eksell i ledningen, navet i 
ungdomsverksamheten och anordnar olika aktiviteter med det 
primära syftet att stödja, stimulera och uppmuntra till 
framtidshopp och en god livskvalitet trots att situationen ibland 
kan kännas motig och hopplös.  
 
Ungdomssektionen har under året fokuserat på att synas och 
kommunicera digitalt såsom till exempel på Snapchat och 
Instagram och har träffar på digitala mötesforum och där bland 
annat anordnat digitala spelkvällar.  
 
Ett vinterläger anordnades i Idre under våren med 
självhushållning i fjällstugor och möjligheter till prat och 
brädspel på kvällarna. På lägret medverkade 18 deltagare och 
18 ledare.  
 
När pandemin slog till i mars fick förbundet snabbt ställa om 
planerna för sommarens Summercramp och det resulterade i att 
förbundet istället anordnade ungdomshelger på hotell i 
Göteborg och Stockholm i augusti med stort deltagande. 
 
För att skapa kontakt startade ungdomskonsulenten också ett 
kedjebrev till tidigare lägerdeltagare, som var ett personligt 
brev med syfte att uppmuntra, ge goda tips och råd i 
coronatiderna. När brevet spreds uppstod en positiv 
dominoeffekt – ungdomarna blev glada att få ett riktigt brev på 
posten och ännu gladare av att göra något för någon annan.  
 
Coronapandemin har för barn med epilepsi många gånger lett 
till ännu mer isolering och ensamhet och flera föräldrar har hört 
av sig med frågor och berättat om sin oro.  
 
Stödet från Föreningen Margarethahemmet och Sunnerdahls 
Handikappfond möjliggör en omfattande och uppskattad 
lägerverksamhet för unga med epilepsi vars positiva effekter 
innebär att deltagarna ges möjlighet till personlig utveckling där 
epilepsin inte tillåts att utgöra ett hinder.  
 
Att komma till insikt om att man inte är ensam om rädsla för 
anfall eller för att göra bort sig är en viktig del i processen och 
nästa steg för individen blir att själv våga anta utmaningar för att 
stärka självbilden. 
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FORSKNING 
Förbundet stödjer epilepsiforskningen dels genom att 
presentera forskningsrön i medlemstidningen Epilepsia, dels 
genom utdelning av forskningsbidrag från Stiftelsen 
Epilepsifonden. Epilepsiförbundet hade även en uppmaning 
i sociala medier att stötta forskningen med en gåva. 
 
Under 2020 beslutade Stiftelsen Epilepsifonden att dela ut 
medel till två olika forskningsprojekt.  
Ett annat sätt att stödja forskningen är att bistå samt stå 
bakom angelägna och innovativa forskningsinitiativ.  
 
Det är i förbundets intresse att medverka till att metoder tas 
fram och dokumenteras för att förbättra medicinering och 
behandling samt att hitta formerna för gränssnitt som kan 
ge viktig återkoppling både till personer med epilepsi och 
till behandlande läkare. 
 

EKONOMI 
Under året har förbundet haft en nära och personlig kontakt 
med Swedbank för att bibehålla en god kontroll över 
förbundets ekonomiska placeringar och förbundsstyrelsen 
har diskuterat hur man vill ha sin rådgivning från Swedbank i 
fortsättningen. 
 
Konton och placeringar som förbundet haft på Nordea avslutades vid slutet av året, eftersom förbundet 
dels inte har behov av ett plusgirokonto längre, dels för att kostnaden därmed blev onödig att ha kvar. 
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Svenska Epilepsiförbundet är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt och religiöst 
obundet förbund med uppgift att som organisation stödja och ta initiativ som gagnar personer med 
epilepsi. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Coronapandemin innebar en stor omställning i vilka aktiviteter som förbundet kunnat genomföra. 
Föreningarna har kämpat både med att genomföra sina årsmöten i tid och med att kunna fortsätta 
erbjuda sina medlemmar aktiviteter med syfte att öka kunskap, bryta isolering och att skapa 
mötesplatser för samtal och rekreation under trygga och trevliga former. 
Förbundet genomförde utöver lokalföreningarnas insatser under året Vinterlägret i Idre och kunde 
genom en omplanering av sommarens ungdomsläger genomföra helgträffar i Göteborg respektive i 
Stockholm. Ett läger för vuxna med epilepsi och anhöriga genomfördes i september och därutöver 
startade förbundet en uppskattad webbinarieverksamhet med olika teman för att möta behovet att 
mötas och diskutera angelägna ämnen.

Främjande  av ändamålet

Svenska Epilepsiförbundet arbetar utifrån stadgar och den verksamhetsplan som bestäms av 
kongressen vart tredje år. Verksamhetsåret 2020 började med tydliga mandat från kongressen 2019 
att prioritera synliggörandet av förbundets och föreningarnas verksamhet, implementeringen av de 
nationella riktlinjerna samt att öka medlemsantalet. Stadgarna anger som förbundets arbetsuppgifter 
bland annat följande:
"Att informera allmänhet och myndigheter om epilepsi och om de problem och behov som är 
förenade med epilepsi." I detta syfte lade förbundet 2020 mycket arbete på att utveckla digitala 
sociala medier. Förbundet lanserade till Världsepilepsidagen den 8 februari en ny uppfräschad, renare 
och mer modern responsiv hemsida, www.epilepsi.se, med nya funktioner. 
Vi nystartade vår Facebooksida och under året påbörjades ett arbete med att ta fram filmer inför 
Världsepilepsidagen 2021. Podcasten Leva med epilepsi fick några nya avsnitt under 2020 och 
ytterligare planerades för lansering 2021.Synliggörandet av epilepsi och förbundet är också en del i 
arbetat att öka medlemsantalet. 
"Att främja en förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för personer med epilepsi."  
                    
 I detta syfte sitter sedan november 2019 förbundsordförande i styrgruppen för Epilepsiregistret. 
Epilepsiregistret är enligt förbundet en viktig pusselbit för att få en rättvisande bild av hur det ser ut 
med epilepsivården i landet. Arbetet kring de nationella riktlinjerna, som är så viktiga för personer 
med epilepsi och som förbundet medverkat i arbetet kring, lever under 2020 vidare genom arbetet i 
NPO  Nationella Program Områden. Sedan hösten 2020 sitter Svenska Epilepsiförbundets ordförande 
som patientföreträdare i arbetsgrupperna för NHV-Epilepsi som ska genomlysa vårdkedjan 
"Svårbehandlad epilepsi som nationell högspecialiserad vård" och NAG-Epilepsi som ska arbeta fram 
riktlinjer för ett personcentrerat och sammanhängande vårdförlopp för epilepsi med tillhörande 
konsekvensbeskrivningar. 
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Framtida utveckling

Svenska Epilepsiförbundet har rätt till statsbidrag för sin och sina föreningars verksamhet, och det 
baseras både på medlemsantal och antal föreningar. Förbundet har medlemsutvecklingen under 
uppsikt och ser över sina kostnader för att kunna bibehålla sin verksamhet. 2021 ska förbundet också 
undersöka om det går att söka projektmedel för de olika idéer om utveckling av verksamheten som 
finns. 

Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2017 2016
Intäkts och kostnadsanalys (tkr)
Huvudintäkt statsbidrag 2 169 2 056 2 096 2 058 2 015
Årets resultat 125 -218 159 113 227

Ekonomisk ställning
Balansomslutning 6 186 6 491 6 139 6 048 5 410
Soliditet  % 60,5 61,5 68,5 66,9 72,8

Resultat och ställning

Vi hänvisar till efterföljande resultat och balansräkning 

Förändring av eget kapital

Eget-
kapital

Verksamhetsfo
nd

Balanserad
kapital

Summa
eget

kapital
Eget kapital 20200101 950 000 753 000 2 289 000 3 992 000

Eget kapital 2020-12-31 950 000 753 000 2 289 000 3 992 000
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Resultaträkning Not 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1
Medlemsavgifter 337 348
Gåvor 2 317 292
Bidrag 3 3 264 3 767
Nettoomsättning 385 458

Summa verksamhetens intäkter 4 303 4 865

Verksamhetens kostnader
Verksamhets kostnader -650 -1 877
Övriga externa kostnader -1 460 -1 202
Personalkostnader -2 053 -1 990
Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar -14 -14

Summa verksamhetens kostnader -4 177 -5 083

Verksamhetsresultat 126 -218

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 0

Summa resultat från finansiella investeringar -1 0

Resultat efter finansiella poster 125 -218

Årets resultat 125 -218

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen 125 -218
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar
från tidigare år 49 0
Ändamålsbestämning av medel 49 0

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 223 -218
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 4 18

Summa anläggningstillgångar 4 18

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 8
Övriga fordringar 201 150
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 389 420

590 578

Kortfristiga placeringar 6 3 556 3 270

Kassa och bank 2 094 2 626

Summa omsättningstillgångar 6 240 6 474

Summa tillgångar 6 244 6 492
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 753 753
Balanserat kapital 3 239 3 457
Årets resultat 125 -218

Summa eget kapital 4 117 3 992

Långfristiga skulder 7
Övriga skulder 733 734

Summa långfristiga skulder 733 734

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 236 117
Övriga skulder 89 53
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 069 1 596

Summa kortfristiga skulder 1 394 1 766

Summa eget kapital och skulder 6 244 6 492

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Under året har föreningen gått från funktionsindelad till kostnadslagsindelad pga att vi inte har 90 
konto längre.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av 
det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när 
intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag 

En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge 
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten 
erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett 
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor i form av insamlade 
kläder och liknande som organisationen avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen. De 
insamlade kläderna och liknande som finns kvar på balansdagen redovisas som intäkt och varulager. 
Gåvor i form av insamlade kläder och liknande som föreningen avser att skänka vidare redovisas inte 
som intäkt. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på 
om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i 
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som 
omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. Insamlade kläder som 
finns kvar på balansdagen och där ett verkligt värde inte kan fastställas kan värderas till [x kronor per 
kilo].

I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
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Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att 
täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad 
bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar 
anskaffningsvärdet [alt redovisas som en förutbetald intäkt]. Erhållna bidrag värderas till det verkliga 
värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få. 

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Övriga intäkter 

Övriga intäkter beror på föreningens huvudsakliga verksamhet. Intäkter som i en förening är att 
klassificera som övrig intäkt kan i en annan klassificeras som huvudintäkt och redovisas därmed 
högre upp i resultaträkningen. Varje förening måste se över hur olika intäkter ska klassificeras under 
intäkter.

Övriga intäkter är i de flesta fall poster av engångskaraktär till exempel kan vara en realisationsvinst 
vid försäljning av en fastighet, erhållna skadestånd eller erhållna försäkringsersättningar. I det fall 
övriga intäkter förekommer beskrivs när dessa har redovisats och hur värdet har fastställs.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt 
med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som 
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. 

Balansräkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

I föreningen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3:

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Datautrustning 3 år
Övriga inventarier 5 år

Finansiella tillgångar

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för 
direkta transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar 
enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på 
balansdagen. 
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Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande 
till anskaffningsvärde [med avdrag för nedskrivning]. 

Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden [med avdrag för nedskrivning]. Detta 
innebär att den finansiella tillgångens värde vid räkenskapsårets början multipliceras med 
effektivräntan.

Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas 
därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning. 
Ändamålsbestämda medel 

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. Se även egetkapital-rapporten [noten till eget kapital].

Not 2 Gåvor

2020 2019

Gåvor redovisade i resultaträkningen
Insamlade medel från allmänheten 32 6
Gåvor vi Humanfonden 285 286

Summa 317 292

Not 3 Bidrag

2020 2019

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen
Arbetsmarknadsbidrag 298 308
Statsbidrag 2 169 2 056
Övriga bidrag 797 1 403

3 264 3 767
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Not 4 Inventarier

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 257 230
Inköp 0 27

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 257 257

Ingående avskrivningar -239 -224
Årets avskrivningar -14 -15

Utgående ackumulerade avskrivningar -253 -239

Utgående redovisat värde 4 18

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Övriga poster 389 420

Summa 389 420

Not 6 Värdepappersinnehav

Bokfört Marknadsvärde
Värdepappersinnehav (tkr) värde bokslutsdag
Kortfristiga placeringar
Robur fonder 3005 (2796) 3045(yy)
Nordea fonder 551 (473)  1005 (yy)
 _____
Summa värdepappersinnehav 3556 (yy) 4050(yy)

Ideella placeringar

I de fall föreningen har gjort så kallade ideella placeringar och dessa utgör ett väsentligt belopp är det 
lämpligt att beskriva placeringarna, belopp och avkastningen på dessa.
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Not 7 Långfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31

Bo Nilssons minnesfond 3 3
Reserverad gåva Halland 369 369
Reserverad gåva Uppsala 17 17
Reserverad fond Örebro 52 52
Reserverad fond Gotland 45 45
Ersta Diakonisällskap 248 248

Summa 734 734

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020 2019

Semesterlöner 171 25
Övriga poster 844 1 509

Summa 1 015 1 534
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Till Kongressen i Svenska Epilepsiförbundet 
Org.nr. 802006-7750 

 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Svenska Epilepsiförbundet för år 2020. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Svenska Epilepsiförbundets finansiella ställning 
per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten "Den auktoriserade 
revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde 
revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 
 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 
den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag. 
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

 
 
 
 
 
Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 
 
•  identifierar och bedömer jag riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som 
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 
•  skaffar jag mig en förståelse av den del av 
föreningens interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 
•  utvärderar jag lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 
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•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 
•  utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. 
 
Den förtroendevalde revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen 
och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen 
ger en rättvisande bild av föreningens resultat och 
ställning. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Svenska Epilepsiförbundet för år 2020. 
 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. 
 
Anmärkning 
Enligt årsredovisningslagen ska årsredovisningen senast sex 
månader efter räkenskapsårets utgång vara signerad för att 
därefter hållas tillgänglig senast en månad därefter. 
Årsredovisningen har avlämnats för sent. 

 
 
 
Stockholm enligt digital signering              
 
 
 
Margaretha Morén 
Auktoriserad revisor 
 
 
 
Evy Persson         
Förtroendevald revisor         
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

FÖRORD 
Under verksamhetsåret 2021 har förbundet fortsatt arbeta utifrån uppdrag från kongressen 2019 att 
prioritera synliggörandet av förbundets och föreningarnas verksamhet, implementeringen av de 
nationella riktlinjerna samt att öka medlemsantalet. 
 
Förbundet kunde i slutet av året notera 3111 medlemmar. Det innebär att förbundets medlemssiffror 
vänder uppåt för första gången på flera år. 
 
Pandemin innebar för förbundet fortsatt anpassning av verksamheten med inriktning mot fler digitala 
aktiviteter bland annat webbinarier med olika teman för att möta behovet att mötas och diskutera 
angelägna ämnen. Vi har också fortsatt att utveckla vår synlighet på sociala media och vår tidning 
Epilepsia har fått ett nytt utseende från och med nummer 3. 
 
Världsepilepsidagen den 8 februari 2021 genomfördes digitalt och blev årets happening för Svenska 
Epilepsiförbundet. Vi fick i samband med dagen uppmärksamhet i medier, välbesökta webbinarier samt 
många klick i sociala medier och på hemsidan. 
 
När pandemin och restriktioner lättade upp lite under sommaren och hösten kunde några viktiga och 
trevliga aktiviteter som bland annat Summercramp och utdelningen av Guldljuspriset genomföras. 
 
Föreningarna har genomfört sina årsmöten i tid och har kämpat för att fortsätta erbjuda sina medlemmar 
aktiviteter med syfte att öka kunskap, bryta isolering och att skapa av mötesplatser för samtal och 
rekreation under trygga och trevliga former. 
 

FÖRBUNDSSTYRELSE 
Förbundsstyrelsen bestod under 2021 av ordinarie ledamöterna Berndt Ohlin, Peter Söderström, Sven 
Pålhagen, Sara Andersson, Lars Gårdfeldt, Wiveka Jönsson och Sven Wernvik samt suppleanterna 
Arne Hertzberg, Martin Rådberg, Örjan Wiklund, Per-Olof Andersson och Therese Lerjestam. 
Förbundsstyrelsen har haft fem möten: 2021-03-30, 2021-05-06, 2021-08-28, 2021-10-12 och 2021-12-01. 
 
Styrelsens arbetsutskott (AU) bestod under 2021 av Berndt Ohlin, Peter Söderström, Sara Andersson 
samt förbundssekreteraren Sofia Segergren. 
 
Arbetsutskottet har haft fem möten: 2021-03-17, 2021-04-26, 2021-08-16, 2021-10-05 och 2021-11-12. 
 

FÖRBUNDSKANSLIET 
Under 2021 har förbundskansliets bemanning bestått av:  
 

• Sofia Segergren, förbundssekreterare och kanslichef, 100 % 
• Kent Bäckrud, föreningskonsulent, 100 % 
• Anna Eksell, ungdomskonsulent 25 % 
• Anna Pallin, kommunikatör, 50%  
• Christina Arvidsson, administratör och redaktör, 50 %  
• Celine Media, har varit visstidsanställd som projektassistent på 25 % till och med 31 juli. 
• Lotta Gyllsdorff har varit anlitad som ekonomikonsult.   
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Kansliet är beläget i paraplyorganisationen Funktionsrätt Sveriges lokaler i Sundbyberg. Svenska 
Epilepsiförbundet är en av 49 medlemsorganisationer i Funktionsrätt Sverige. 
 
En betydande del av kanslikapaciteten togs under året i anspråk för det dagliga arbetet med 
administration av organisationens olika delar, ekonomihantering, föreningsstöd, ungdomsverksamhet 
och utåtriktad verksamhet i form av möten, information och kommunikation. 
 
Andra uppgifter är handläggning av beställning av informationsmaterial och märken, kondoleanser, 
gåvor och administration av forskningsfonden Epilepsifonden samt övriga fonder.  
Förbundet stöttar också föreningarna med besök, digitala plattformar för möten och administrativa 
uppgifter som utskick av inbjudningar till medlemmar såsom till exempel kallelse till årsmöten och 
medlemsbrev.  
 
Information och rådgivning till både enskilda och till institutioner ges både på kansliets telefontider och 
på mejl. Frågeställningarna är många och över ett täcker ett stort spektrum. Överst på en tio i topplista 
över frågeämnen finns läkemedel och biverkningar, körkort och bilkörning, larm- och trygghetsfrågor.  
Samhällsutvecklingen har medfört att mycket information hålls tillgängligt på internet, men kansliet har 
en viktig uppgift som samtalspartner och att vara ett lyssnande öra där förståelse och överföring av 
information kan ske.  
 
Under året har kansliet fortsatt att effektivisera arbetet och minska förbundets kostnader. När det gäller 
medlemsregistret, har förbundet antagit nya rutiner för föreningarna och kansliet rensat bort ett antal 
gamla eller inaktuella poster. Det innebär sänkta kostnader för medlemsregistret under 2022.  
Förbundets administration av Stiftelsen Epilepsifonden har setts över och under hösten började arbetet 
med att förenkla hanteringen av minnesblad och gåvor genom att påbörja samarbete med Min Gåva. 
Detta kommer minska tidsåtgång och administration för kansliet under 2022.  
 

FÖRENINGAR 
Under 2021 har förbundet haft 27 lokalföreningar. Utöver det finns det så kallade ”direktanslutna” 
medlemmar”. De lokala epilepsiföreningarna har fortsatt haft höga ambitioner att skapa attraherande 
mötesplatser för samtal, lärande, stimulans och inkludering, som dock i många fall satts på paus under 
året på grund av Coronapandemin. Längtan efter att kunna träffas fysiskt igen är tydligt märkbar hos 
föreningar och medlemmar.  
 
I ett antal lokalföreningar har det fortsatt varit svårt att finna personer som är intresserade att ha 
förtroendeposter, vilket är ansträngande för de som ändå arbetar i föreningens verksamhet. 
Föreningskonsulenten har genom både besök hos och praktisk hjälp med administration i vissa 
föreningar försökt överbrygga dessa problem, vilket har bemötts positivt av behövande föreningar. 
 

MEDLEMMAR 
Förbundet kunde i slutet av året notera 3111 medlemmar. Det innebär att förbundets medlemssiffror 
vänder uppåt för första gången på flera år. Antalet har ökade med 122 medlemmar från 2020.  
gjort att cirka 250 helt nya medlemmar har hittat till förbundet. 
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VERKSAMHET 
Förbundet har planerat sitt arbete utifrån besluten på kongressen 2019, som antog följande 
verksamhetsplan: 

• Tillhandahålla information, råd och stöd 
• Prioritera områden som attraherar personer med epilepsi till medlemskap 
• Erbjuda mötesplatser för personer med epilepsi och deras anhöriga 
• Utveckla digitala sociala medier 
• Prioritera och storsatsa på ett fåtal geografiska områden 
• Prioritera verksamhet för vuxna med epilepsi 
• Verka för en jämlik epilepsivård över hela landet med implementering av nationella riktlinjer för 

epilepsi 
• Utöva påverkansarbete för tillskapandet av epilepsirehabilitering över hela landet 
• Sammanställa en årlig plan för förbundets och föreningarnas föreslagna verksamhet. 

 

Att tillhandahålla information, råd och stöd 
Förbundet har fortsatt det kontinuerliga arbetat med att öka synligheten och öka kunskapen hos 
allmänhet och olika målgrupper om vad epilepsi är och innebär bland annat genom sociala medier vid 
till exempel Världsepilepsidagen, Purple Day och Epilepsy Awareness Month i november.  
 
Guldljuspriset 
Under 2021 delades återigen Guldljuspriset ut efter några års uppehåll. Guldsljuspriset instiftades för att 
de personer som utför insatser till nytta och glädje för personer med epilepsi sällan eller aldrig blir 
uppmärksammade. Det delas ut till någon som med personligt engagemang, ideellt eller yrkesmässigt, 
utfört något utöver det vanliga inom epilepsiområdet.  
 
2021 var det Emma Örtlund som fick mottaga priset som ett tecken på förbundets uppskattning över hur 
hon med sin positiva livssyn har visat goda exempel på hur man trots sin epilepsidiagnos kan ta för sig 
och skapa en egen och självklar plats i samhället. Emma har varit en positiv förebild för personer med en 
epilepsidiagnos bland annat genom deltagande i dokumentärfilmen Catwalk samt genom att vara en av 
de mest uppskattade sommarpratarna det året i P1 Sommar. Priset delades ut den 31 juli och innebar 
förutom ett fint diplom och en speciell guldljusstatyett, även en prissumma på 3000 kronor.  
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En stor del av förbundets information och kommunikation sker via sociala medier med stöd av 
informationen på hemsidan. Hemsidan har strukturerats om utifrån nya behov för att det ska bli lättare 
att hitta den mest eftersökta informationen. En ny sida ”Leva med epilepsi” har tagits fram där all 
information kan samlas på ett bra sätt. Kansliet jobbade också under året för att kunna starta ett 
pilotprojekt med lokala hemsidor, som tyvärr inte gick att genomföra i slutänden. 
 
Förbundets kommunikatör har under året bland annat arbetat med marknadsföringsmaterial, ny broschyr 
om förbundet, ett personligt informationskort och en affisch om första hjälpen vid anfall. Vi har fortsatt 
vår försäljning av Epilepsiboken och epilepsimärken samt erbjudit utskick samt nedladdning av 
gratismaterial, bland annat broschyren ”Korta fakta om epilepsi”, samt även på www.internetmedicin.se. 
 
 

         

 

                        

http://www.internetmedicin.se/
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Världsepilepsidagen 
Världsepilepsidagen den 8 februari 2021 blev årets happening för Svenska Epilepsiförbundet. Vi fick i 
samband med dagen uppmärksamhet i medier, välbesökta webbinarier samt många klick i sociala 
medier och på hemsidan. Förbundets syfte med sina insatser under dagen var att sprida kunskap om 
epilepsi i samhället och att påverka så att personer med epilepsi i Sverige ska få den vård de behöver. 
Och att synas mer än vi hann med 2020. 
 
  
Dagen började med Nyhetsmorgon i TV4 där Jan Boklöv, medlem Epilepsiförbundet och före detta 
backhoppare, samt Heléne Sundelin, överläkare och ordförande i Svenska Epilepsisällskapet, blev 
intervjuade. Heléne Sundelin berättade om vad epilepsi är, och Jan Boklöv pratade om att han inte låtit 
epilepsin påverka hans liv. Detta inslag tillkom som ett resultat av att våra samarbetspartners 
Reformklubben, marknadsförde Epilepsirapporten till media inför dagen. Epilepsiförbundet tog fram 
lämpliga personer att intervjua.  
 
Epilepsiförbundet arrangerade fem webbinarier under dagen och det var mellan 40 och 75 deltagare på 
varje. Dessa finns också att se i efterhand på epilesi.se. 
  

• Vad är epilepsi?  
• Status för nationella riktlinjer, register och personcentrerat 

vårdförlopp.  
• Är genterapi framtidens behandlingsform för epilepsi?  
• Varför behövs epilepsiteam och epilepsiregister? 
• Fika med Epilepsiförbundet (för förbund, föreningar och 

medlemmar) 
 

 

Film, sociala medier och webb 
Inför dagen lanserade förbundet kortfilmer där tre personer berättar om hur det är att leva med epilepsi. 
Detta var ett led i förbundets uppdrag från kongressen att sprida kunskap i samhället om epilepsi. 
Filmerna och deras annonser i sociala medier finansierades av UCB Pharma och det nådde nästan 38 000 
personer, varav cirka 5 000 personer interagerade med filmerna. Filmerna kommer kunna fortsätta 
spridas efter dagen då de finns kvar på förbundets Youtubekanal. 
Aktiviteterna under Världsepilepsidagen resulterade i cirka 1 700 besök på vår webbplats epilepsi.se. 
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Intressepolitik och Epilepsirapport 2021  
En ny rapport - ”Epilepsirapport 2021 - Vården är fortfarande bristfällig och 
inte jämlik”, lanserades under dagen. Det var en uppföljning av Epilepsirapport 
2018. Rapporten konstaterar att Socialstyrelsens utvärdering av epilepsivården 
i allt väsentligt bekräftar den bild som framkom i Epilepsiförbundets rapport 
från 2018. Förbundets medlemmar beskrev just de brister som Socialstyrelsen 
nu pekar på. Även det kompletterande datamaterial som använts i 
Epilepsirapporten 2021 ger samma bild. Konkret statistik över besökstyper 
underbygger resultaten från Socialstyrelsens enkätundersökningar till 
regionerna. Slutsatsen är i alla delar entydig: Den svenska epilepsivården är 
både bristfällig och ojämlik. 
 
Rapporten presenterades under webbinariet: Status för nationella riktlinjer, register och personcentrerat 
vårdförlopp. Där var Sven Pålhagen från Epilepsiförbundet moderator. Övriga deltagare var Tobias 
Edbom, utredare vid avdelningen för analys på Socialstyrelsen, som föredrog Socialstyrelsens 
utvärdering av epilepsivården. Förbundets epilepsirapport presenterades av Petter Odmark från 
Reformklubben.  
 
Sist under webbinariet berättade Förbundsordförande Berndt Ohlin om förbundets förväntningar på 
beslutfattare: 
 

1) Regionpolitiker behöver i större utsträckning än hittills ta tag i arbetet med att implementera de 
nationella riktlinjerna i sina respektive ansvarsområden. Tillräckliga resurser behöver tillföras för 
att riktlinjerna ska kunna efterlevas.  

 
2) Regionpolitiker behöver tillföra tillräckliga resurser för att professionen ska kunna öka takten i 

antalet registreringar i kvalitetsregistren (epilepsi- och neuroregistren).  
 

3) Epilepsiförbundet vill ha en förtroendefull och ”skapande” dialog med såväl riks- som 
regionpolitiker baserad på de nationella riktlinjerna samt Socialstyrelsens utvärdering i januari 
2021 och förbundets Epilepsirapport 2021.  

 
4) Epilepsivården är i dag bristfällig och ojämlik eftersom hälso- och sjukvården inte avsätter 

tillräckliga resurser. Det finns drygt 81 000 personer i Sverige med en epilepsidiagnos, och 
medräknat familjeanhöriga berörs minst en kvarts miljon personer. De kan inte vänta längre – de 
behöver få tillgång till en väl fungerande epilepsivård i dag.  
 

Rapporten togs fram med hjälp av Reformklubben som också hjälpte till att marknadsföra den inför 
dagen, med finansiering av UCB Pharma. 
 

Fikawebbinarie och Epilepsibakelsen 
Världsepilepsidagen avslutades med ett trevligt gemensamt digitalt fikawebbinarium med förbund, 
föreningar och medlemmar. Där fick medlemmarna prata med Jan Boklöv, prata igenom dagen och 
smaka på den nya epilepsibakelsen – som bakats på flera konditorier och av medlemmar runt om i 
landet.  
 
Världsepilepsidagen eller International Epilepsy Day – uppmärksammas varje år den andra måndagen i 
februari med syftet att gemensamt i världens alla epilepsiförbund och länder uppmärksamma epilepsi 
och dess konsekvenser. Dagen är ett gemensamt initiativ mellan IBE (International Bureau for Epilepsy) 
och ILAE (International League Against Epilepsy).  
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Att prioritera områden som attraherar personer med epilepsi till medlemskap  
Detta genomsyrar hela förbundets arbete och aktiviteter. Ett syfte med att erbjuda mötesplatser är att vi 
ska bli fler medlemmar och förbundet har under året haft medlemsvärvningskampanj ”Värva en vän” den 
1 maj som skulle pågå till 30 september, men som fick fortsätta året ut. Den gick ut på att medlemmarna 
själva skulle värva en vän och vinna gåvor. Jan Boklöv fick vara frontfigur. Förbundet har under året 
diskuterat olika typer av medlemskap och deras behov. Förbundet har också genomfört en 
medlemsenkät om varför man är medlem i förbundet och vad man vill få ut av sitt medlemskap. 
 
Under 2021 fortsatte förbundet med webbinarier i olika epilepsirelaterade ämnen i verktyget Zoom, 
bland annat:  

• Epilepsi i arbetslivet den 27 januari  
• Epilepsi och fördelar med fysisk träning den 29 april 
• Epilepsi och graviditet den 18 november 

 
En fördel är att inspelningarna från webbinarierna kan läggas upp på webben och ses av flera senare. 
 
En viktig målgrupp för förbundet är ungdomar med epilepsi i olika åldrar, eftersom att vara ung och leva 
med epileptiska anfall och dess konsekvenser ofta är en stor utmaning för individen. Varje år insjuknar 
nya barn och ungdomar i epilepsi.  
 
Förbundets uppskattade barn- och ungdomsverksamhet kan arrangeras på grund av generösa medel 
från Föreningen Margarethahemmet. Även 2021 påverkades verksamheten av pandemin och 
Vinterlägret blev tvunget att ställas in. För att inte förlora de inbetalda avgifterna för login, beslutades att 
testa att hålla Summercramp i Idre istället. Det blev mycket lyckat med ett äventyrstema i Idrefjäll 27 juni 
- 3 juli.    
 
Under våren styrdes verksamheten om och en Familjehelg den 17–18 april fick bli digital men under 
hösten kunde en fysisk familjehelg anordnas den 15–17 oktober i Skövde. Det blev en helg med mycket 
gemenskap och erfarenhetsutbyte, men också med professionella föreläsningar och verktyg för att göra 
vardagen enklare med epilepsi i familjen.   
 
Verksamheten för ungdomar fokuserar på att bryta isolering och erbjuda aktiviteter för att tänja de egna 
gränserna tillsammans med kamrater med liknande erfarenheter av epilepsi.  
Ungdomssektionen och förbundets ungdomskonsulent är navet i ungdomsverksamheten vars aktiviteter 
har det primära syftet att stödja, stimulera och uppmuntra till framtidshopp och en god livskvalitet trots 
att situationen ibland kan kännas motig och hopplös.  
 
Deltagarna på förbundets aktiviteter ges möjlighet till personlig utveckling där epilepsin inte tillåts att 
utgöra ett hinder. Att komma till insikt om att man inte är ensam om rädsla för anfall eller för att göra 
bort sig är en viktig del i processen och nästa steg för individen blir att själv våga anta utmaningar för att 
stärka självbilden.  
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Epilepsia 
Tidningen Epilepsia är den viktigaste informationskanalen till våra medlemmar om förbundets aktiviteter 
och andra viktiga nyheter om epilepsi.  Under året har tidningen fåt en ny layout. Syftet med 
förändringen har varit att skapa en modernare och luftigare tidning som är tydlig och lättläst. Ett led i 
förbundets mer övergripande mål att tillhandahålla information, bli mer synliga och attrahera personer 
med epilepsi och andra intresserade, till medlemskap och engagemang. 
 
Inför första numret 2021 anställde förbundet en redaktör, och till tredje numret bytte tidningen layout 
och tryckeri. Layouten görs efter detta inhouse av förbundets kommunikatör. Under slutet av året 
påbörjades ett samarbete kring annonsförsäljning som förhoppningsvis kan ge intäkter och resultat 
under 2022.  
 
Epilepsia har som vanligt utgivits med fyra nummer under 2021 och varje nummer med 24 sidor och har 
förutom att distribueras till alla medlemmar även gått till riksdagsledamöter, prenumeranter och 
neurologmottagningar med flera. 
 
Under året har vi bland annat haft artiklar om:  

• Hjälp till att uppmärksamma epilepsi på sociala medier 
• De nationella riktlinjerna fyller två år – Förbättringsområden identifierade 
• Personcentrerad vård – För ökad kvalitet och jämlikhet 
• Epilepsifonden 2o2o. Livsstil, psykologiska faktorer och risk för kognitiv försämring 
• Epilepsifonden 2020. Smart tröja som registrerar epileptiska anfall. 
• Viktig dag för att synliggöra epilepsi 
• Epilepsirapport 2021.Större ambitioner behövs inom epilepsivården 
• Epilepsivårdens framtid lyfts fram 
• Tandhälsa för alla 
• Epilepsiappar – en tillgång i vardagen 
• Satsning på epilepsiregistret 

 
Vi har även haft personporträtt, krönikor och livsberättelser: 

• Jan Boklöv:  ”Bäst i världen på backhoppning och en hejare på pannkakor” 
• Annicka Engblom: ”Slår ett slag för Blekinge och professionell vård vid epilepsi” 
• Linnéa pratar med ögonen och musicerar med hela kroppen 
• Anneli Silversparr: ” Tatueringen ger möjlighet att informera om epilepsi” 
• Frihet är att slippa vara otrygg – Niklas Bjurström 
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• Till min dotter. Epileptikerns kalejdoskop – Alex Epicure 
• Lär känna Bobo, barnneurolog  
• Man är som in en bubbla när man har så mycket epilepsi  
• Forska på mig om ni vill – Therése Jirek  
• Det är inte anfallen jag kommer ihåg – Kalle Hägerström 

 
Att utveckla digitala sociala medier  
Detta har varit fortsatt prioriterat under året. Att utöka antalet följare har varit ett 
mål och vi har ökat antalet följare på Facebook från 812 till 1 592 under 2021.  
Under året startade förbundet också ett Instagramkonto som fått 579 följare. 
 
Podcasten Leva med epilepsi lanserade tre nya avsnitt i maj 2021.  
De nya avsnitten handlade om:   

• Att vara äldre 
• Arbetslivet 
• Att få psykologhjälp 

 
Podden leds av författaren och musikern Johan Heltne. Han pratar i podden med gäster och läkare om 
epilepsi på olika teman. 
 
Reformklubben har med finansiering av UCB Pharma hjälpt till med marknadsföringen av podden på 
bl.a. Facebook och Instagram och den publicerades också på epilepsi.se samt annonserades i Epilepsia. 
     
Förbundet har tagit fram en årsplan och har intensifierat sitt arbete på sociala medier inför bland annat 
Världsepilepsidagen, Purple Day och Epilepsy Awareness month i november. Vid dessa tillfällen ökar 
antalet följare, klick och interagerande ökade avsevärt. Under Epilepsy Awareness Month gjorde vi 
inlägg nästan varje dag och vi annonserade återigen om våra poddar och filmer. Marknadsföringen 
skedde på Facebook och Instagram och ledde till det fantastiska resultatet med totalt 352 919 visningar 
med en räckvidd på 50 923 unika personer.  
 

  
 
Att erbjuda mötesplatser för personer med epilepsi och deras anhöriga är ett viktigt arbete. 
Föreningarna fyller här den största rollen, men pandemin har försvårat möjligheterna att träffas fysiskt. 
Under 2021 fortsatte förbundet med webbinarier i olika epilepsirelaterade ämnen. 
 
Förbundet har haft som ambition att genomföra regionala konferenser för att träffa medlemmar och 
diskutera bland annat nationella riktlinjer samt träffa medlemmar och potentiella medlemmar i 
rekryteringsträffar. Detta har vi varit tvungna att avvakta på grund av pandemin. Under hösten 
påbörjades ett arbete med att planera rekryteringsträffar/Epilepsikalas till 2022.  
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Eftersom föreningarna har den viktigaste rollen i kontakten med medlemmarna har förbundet och 
kansliet försökt stötta och avlasta föreningarna under året genom att:  
 

• Arbeta fram en föreningssida för funktionärer på hemsidan där de samlat information, blanketter 
och manualer till föreningarna för att underlätta föreningarnas arbete 

• Skaffa en extra en Zoomlicens för föreningarna för att kunna hålla digitala möten 
• Starta en utredning kring Central medlemsuppbörd som förbundet har uppdrag att göra en 

utredning om till nästa kongress. Under hösten sändes en fråga ut på remiss till föreningarna 
som ska användas som underlag till utredningen och presentationen till kongressen.  

• Hålla en digital Rekryteringskonferens som hölls den 11 maj dit representanter från samtliga 
föreningar var inbjudna och medlemsrekrytering och värvning diskuterades.  

• Fortsätta dialogen med föreningarna genom bland annat ”Föreningsforum” den 8 mars och 30 
september. Tanken med Föreningsforum är regelbundna möten där förbund och föreningar 
möts för att diskutera samarbete, verksamhet och hur man ska nå gemensamma mål i 
fortsättningen. På mötena har bland annat utbyte mellan föreningar skett och förbundet har 
under året givit information om medlemsvärvningskampanj, nya rutiner för medlemsregister och 
betalningar av förbundsavgiften och tidsplan för kongressen.  

 

Att prioritera och storsatsa på ett fåtal geografiska områden 
Förbundsstyrelsen har fortsatt detta genom att stötta Värmland/Dalarna, Sundsvall/Jämtland, Malmö och 
Örebro extra mycket.  
 

 
 

Att prioritera verksamhet för vuxna med epilepsi  
Detta har gjorts bland annat genom förbundets ordinarie verksamhet som information, råd och stöd och 
genom artiklar i Epilepsia som fått ny layout och utseende med syfte till tydlig och lättläst information 
som förhoppningsvis ska attrahera personer med epilepsi.  
 
Planen har sedan kongressen varit att anordna regionala konferenser om de nationella riktlinjerna och 
vikten av att öka takten i uppbyggnaden av epilepsiregister, ta fram en lathund och kurser.  
Syftet var och är att stimulera lokalföreningar och medlemmar att medverka till opinionsbildning och 
påverkan i sina respektive regioner. Detta arbete och de regionala konferenserna behöver genomföras i 
samarbete med professionen. I några år har vården haft sitt fokus inställt på att klara av pandemin men 
också på att arbeta vidare med de nationella riktlinjerna genom bland annat NPO – Nationella Program 
Områden. Det har därför inte gått att genomföra de tänkta konferenserna i samarbete med 
professionen.  
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Att verka för en jämlik epilepsivård och utöva 
påverkansarbete kring de nationella riktlinjerna  
Detta är viktigt för förbundet och dess medlemmar. I februari publicerade 
förbundet inför Världsepilepsidagen Epilepsirapport 2021 som 
konstaterade att:  

• Vården av epilepsi är både bristfällig och ojämlik. 
• Det råder brist på kunskap om epilepsi och brist på resurser.  
• Det finns även stora regionala skillnader. 

 
Rapporten samt den ojämlika Epilepsivården diskuterades under 
webbinariet ”Status för nationella riktlinjer, register och personcentrerat 
vårdförlopp” på Världsepilepsidagen.  
Förutom det har arbetet under 2021 fokuserats på arbetet genom en rad 
tillsatta grupper, där Svenska Epilepsiförbundet bidragit med insatser.  
 
Förbundsordförande har under året suttit i styrgruppen för epilepsiregistret tillsammans med 
representanter för Epilepsisällskapet och neurologer från alla sjukvårdsregioner. Epilepsiregistret är 
enligt förbundet en viktig pusselbit för att få en rättvisande bild av hur det ser ut med epilepsivården i 
landet, det vill säga hur många diagnoser som görs och hur uppföljningen av behandlingen sköts.  
 
Arbetet kring de nationella riktlinjerna lever vidare genom arbetet i NPO – Nationella Program 
Områden. 
 
Ordförande satt även under 2021 som patientföreträdare i arbetsgruppen för NHV-Epilepsi, där Svenska 
Epilepsiförbundet. Övriga ledamöter är sakkunnigrepresentanter från landets alla sjukvårdsregioner. 
Socialstyrelsen ansvarar på regeringens uppdrag för att genomlysa vårdkedjan ”Svårbehandlad epilepsi 
som nationell högspecialiserad vård” och har som uppdrag att ta fram vilka terapiformer inom vård-
området epilepsi som kan lämpa sig att koncentrera till ett mindre antal enheter i landet. Målsättningen 
är att öka kvaliteten i vården och att göra den mera jämlik över hela landet samt att säkerställa att 
epilepsipatienten får rätt vård utifrån sina egna förutsättningar. 
 
Arbetsgruppen för NAG-Epilepsi har också fortsatt sitt arbete under 2021 och består av specialister från 
olika kompetensområden samt en patientföreträdare som är Svenska Epilepsiförbundets 
förbundsordförande. Socialstyrelsen ansvarar på regeringens uppdrag för att arbeta fram riktlinjer för ett 
personcentrerat och sammanhängande vårdförlopp för epilepsi med tillhörande konsekvens-
beskrivningar. I uppdraget ingår att göra en fördjupad nulägesanalys utifrån patient-, vård- och 
omsorgsperspektiv samt att prioritera bland de åtgärder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna 
för epilepsi. 
 
En av de viktigaste uppgifterna som förbundet ser som prioriterat är att utifrån nulägesanalysen och vad 
som sägs i de nationella riktlinjerna beskriva behoven av kompetens och resurser som vi menar ska 
finnas i de olika vårdstegen på vårdcentraler, regionsjukhus och universitetssjukhus.  
 
Förbundsordförande har också deltagit på ordförandeträffar och i olika arbetsgrupper inom Funktions-
rätt Sverige samt varit dess representant i Myndigheten för delaktighets (MFD) funktionshinderråd. 
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ÖVRIGT 
Forskning  
Förbundet stödjer epilepsiforskningen bland annat genom att presentera 
forskningsrön i medlemstidningen Epilepsia, på webbinarier och i sociala 
medier. Förbundet administrerar och delar ut forskningsbidrag från 
Stiftelsen Epilepsifonden. Under 2021 delades 2020 års utdelning ut, och 
i december 2021 beslutade Stiftelsen Epilepsifonden att dela ut medel till 
två olika forskningsprojekt. Utdelningen sker på Världsepilepsidagen 2022 
den 14 februari. 
 

Ekonomi 
Statsbidragets storlek för 2021 minskade något. Statsbidraget ges med 
några års fördröjning av medlemssiffrorna och förbundet har under en 
period haft sjunkande medlemssiffor. Medlemssifforna påverkar också 
förbundets andra största inkomstkälla som är medlemsavgifterna.  
Samtidigt har kansliet under året blivit fullbemannat vilket innebär att  
det är förbundets största utgift men också största framgångsfaktor för att  
kunna utföra det uppdrag kongressen givit.  
 
Att se över kostnader har därför blivit än viktigare och kansliet har både sett över kostnader och hur de 
kan effektivisera arbetet. Det kommer resultera i lägre kostnader för bland annat medlemsregistret 2022 
och ett minskat behov av administration och därmed tidsbesparing när det gäller utskick i samband med 
minnesblad och gåvor till Stiftelsen Epilepsifonden. Ett nytt samarbete kring annonsförsäljning till 
tidningen Epilepsia kan förhoppningsvis ge intäkter och resultat under 2022. I och med nya layoutmallar 
togs fram för tidningen har samarbetet med en extern layoutare avslutats. Från och med tredje numret 
2021 görs layouten av kommunikatören på kansliet, vilket innebär en kostnadsbesparing.  
 
Förbundsstyrelsen bjöd under året in sin representant från Swedbank för information och diskussion 
kring placeringspolicyn för förbundet och hur vi bibehåller fördelning enligt den.  
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Förbundsordförande Berndt Ohlin avled i juni 2022 och kan därför inte underteckna.  
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Svenska Epilepsiförbundet är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt och religiöst 
obundet förbund med uppgift att som organisation stödja och ta initiativ som gagnar personer med 
epilepsi. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Pandemin innebar för förbundet fortsatt anpassning av verksamheten med inriktning mot fler digitala 
aktiviteter bland annat webbinarier med olika teman för att möta behovet att mötas och diskutera 
angelägna ämnen.
När pandemin och restriktioner lättade upp lite under sommaren och hösten kunde några viktiga och 
trevliga aktiviteter som bland annat Summercramp och 2021 delades återigen Guldljuspriset ut efter 
några års uppehåll. Förbundet har haft som ambition att genomföra regionala konferenser för att träffa 
medlemmar och diskutera bland annat nationella riktlinjer samt träffa medlemmar och potentiella 
medlemmar i rekryteringsträffar. Detta har förbundet varit tvungna att avvakta på grund av pandemin.

De placeringar som förbundet haft på Nordea avslutades 2021 och har flyttades till Swedbank. 
Förbundsstyrelsen bjöd under året in sin representant från Swedbank för information och diskussion 
kring placeringspolicyn för förbundet och hur vi bibehåller fördelning enligt den.

Främjande  av ändamålet

Svenska Epilepsiförbundet arbetar utifrån stadgar och den verksamhetsplan som bestäms av 
kongressen vart tredje år. Under verksamhetsåret 2021 fortsatte förbundet kongressperiodens tydliga 
mandat från kongressen 2019 att prioritera synliggörandet av förbundets och föreningarnas 
verksamhet, implementeringen av de nationella riktlinjerna samt att öka medlemsantalet. 

Förbundet kunde i slutet av året notera 3111 medlemmar. Det innebär att förbundets medlemssiffror 
vänder uppåt för första gången på flera år.

Föreningarna har genomfört sina årsmöten i tid och har kämpat för att fortsätta erbjuda sina 
medlemmar aktiviteter med syfte att öka kunskap, bryta isolering och att skapa av mötesplatser för 
samtal och rekreation under trygga och trevliga former.
Stadgarna anger arbetsuppgifter bland annat följande:

"Att informera allmänhet och myndigheter om epilepsi och om de problem och behov som är 
förenade med epilepsi."  I detta syfte fortsatte förbundet 2021 att utveckla sin synlighet på sociala 
media och vår tidning Epilepsia har fick ett nytt utseende från och med nummer tre. 
Världsepilepsidagen den 8 februari 2021 genomfördes digitalt och blev årets happening för Svenska 
Epilepsiförbundet. Vi fick i samband med dagen uppmärksamhet i medier, välbesökta webbinarier 
samt många klick i sociala medier och på hemsidan. Inför dagen lanserades tre kortfilmer som visar 
hur epilepsi kan yttra sig för olika personer. Podcasten Leva med epilepsi lanserade tre nya avsnitt i 
maj.
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"Att främja en förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för personer med epilepsi." 
I detta syfte satt sedan hösten 2020 och i början av 2021 förbundsordförande i styrgruppen för 
Epilepsiregistret och som patientföreträdare i arbetsgrupperna för NHV-Epilepsi och NAG-Epilepsi. 
Inför värlsdsepilepsidagen 2021 lanserades förbundets nya rapport  - "Epilepsirapport 2021 -  Vården 
är fortfarande bristfällig och inte jämlik, lanserades under dagen. Rapporten konstaterar att 
Socialstyrelsens utvärdering av epilepsivården i allt väsentligt bekräftar den bild som framkom i 
Epilepsiförbundets rapport från 2018. Uppgifter i rapporten över besökstyper underbygger resultaten 
från Socialstyrelsens enkätundersökningar till regionerna. Slutsatsen är i alla delar entydig. Den 
svenska epilepsivården är både bristfällig och ojämlik.

Framtida utveckling

Statsbidragets storlek 2021 minskade något. Statsbidraget ges med några års fördröjning av 
medlemssiffrorna och förbundet har under en period haft sjunkande medlemssiffor. Medlemssifforna 
påverkar också förbundets andra största inkomstkälla som är medlemsavgifterna. Samtidigt har 
kansliet under året blivit fullbemannat vilket innebär att det är förbundets största utgift men också 
största framgångsfaktor för att kunna utföra det uppdrag kongressen givit. Att se över kostnader har 
därför blivit än viktigare och kansliet har både sett över kostnader och hur de kan effektivisera 
arbetet. Det kommer resultera i lägre kostnader för bland annat medlemsregistret 2022 och ett 
minskat behov av administration och därmed tidsbesparing när det gäller utskick i samband med 
minnesblad och gåvor till Stiftelsen Epilepsifonden. Ett nytt samarbete kring annonsförsäljning till 
tidningen Epilepsia kan förhoppningsvis ge intäkter och resultat under 2022. Från och med tredje 
numret 2021 görs layouten av personalen på kansliet, vilket innebär en kostnadsbesparing. 

Flerårsöversikt

2021 2020 2018 2017 2016
Intäkts och kostnadsanalys (tkr)
Huvudintäkt statsbidrag 2 082 2 169 2 056 2 096 2 058
Årets resultat 566 125 -218 159 113

Ekonomisk ställning
Balansomslutning 7 652 6 186 6 491 6 139 6 048
Soliditet  % 61,0 60,5 61,5 68,5 66,9

Resultat och ställning

Vi hänvisar till efterföljande resultat och balansräkning 
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Förändring av eget kapital

Eget-
kapital

Verksamhetsfo
nd

Balanserad
kapital

Summa
eget

kapital
Eget kapital 2021-01-01 950 111 752 720 2 289 208 3 992 039
Föregående års resultat - - 124 519 124 519
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

- - -39 366 -39 366
Årets resultat - - 566 647 566 647

Eget kapital 2021-12-31 950 111 752 720 2 941 008 4 643 839
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Resultaträkning Not 2021 2020

Verksamhetens intäkter 1
Medlemsavgifter 369 104 336 779
Gåvor 2 428 849 317 017
Bidrag 3 3 203 184 3 264 254
Övriga intäkter 260 270 384 368

Summa verksamhetens intäkter 4 261 407 4 302 418

Verksamhetens kostnader
Verksamhets kostnader -334 878 -650 198
Övriga externa kostnader -1 612 365 -1 459 731
Personalkostnader -2 461 784 -2 052 761
Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar -3 837 -14 496

Summa verksamhetens kostnader -4 412 864 -4 177 186

Verksamhetsresultat -151 457 125 232

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 718 509 0

Summa finansiella intäkter 718 509 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -405 -715

Summa resultat från finansiella investeringar -405 -715

Resultat efter finansiella poster 566 647 124 517

Årets vinst 566 647 124 517

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen 566 647 124 517
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar
från tidigare år 0 49 000
Ändamålsbestämning av medel 0 48 842

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 566 647 222 359
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 0 3 837

Summa anläggningstillgångar 0 3 837

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 155 952 201 031
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 510 385 389 252

666 337 590 283

Kortfristiga placeringar 6 4 559 134 3 555 429

Kassa och bank 2 426 967 2 094 313

Summa omsättningstillgångar 7 652 438 6 240 025

Summa tillgångar 7 652 438 6 243 862
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 752 719 752 719
Balanserat kapital 3 324 469 3 239 319
Årets resultat 566 647 124 517

Summa eget kapital 4 643 835 4 116 555

Långfristiga skulder 7
Övriga skulder 861 403 733 539

Summa långfristiga skulder 861 403 733 539

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 274 823 236 111
Övriga skulder 102 670 88 810
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 769 707 1 068 847

Summa kortfristiga skulder 2 147 200 1 393 768

Summa eget kapital och skulder 7 652 438 6 243 862
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens BFNAR 2012. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av 
det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när 
intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag 

En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge 
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten 
erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett 
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor i form av insamlade 
kläder och liknande som organisationen avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen. De 
insamlade kläderna och liknande som finns kvar på balansdagen redovisas som intäkt och varulager. 
Gåvor i form av insamlade kläder och liknande som föreningen avser att skänka vidare redovisas inte 
som intäkt. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på 
om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i 
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som 
omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. Insamlade kläder som 
finns kvar på balansdagen och där ett verkligt värde inte kan fastställas kan värderas till [x kronor per 
kilo].

I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
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Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att 
täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad 
bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar 
anskaffningsvärdet [alt redovisas som en förutbetald intäkt]. Erhållna bidrag värderas till det verkliga 
värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få. 

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Övriga intäkter 

Övriga intäkter beror på föreningens huvudsakliga verksamhet. Intäkter som i en förening är att 
klassificera som övrig intäkt kan i en annan klassificeras som huvudintäkt och redovisas därmed 
högre upp i resultaträkningen. Varje förening måste se över hur olika intäkter ska klassificeras under 
intäkter.

Övriga intäkter är i de flesta fall poster av engångskaraktär till exempel kan vara en realisationsvinst 
vid försäljning av en fastighet, erhållna skadestånd eller erhållna försäkringsersättningar. I det fall 
övriga intäkter förekommer beskrivs när dessa har redovisats och hur värdet har fastställs.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt 
med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som 
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. 

Balansräkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

I föreningen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3:

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Datautrustning 3 år
Övriga inventarier 5 år

Finansiella tillgångar

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för 
direkta transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar 
enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på 
balansdagen. 
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Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande 
till anskaffningsvärde [med avdrag för nedskrivning]. 

Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden [med avdrag för nedskrivning]. Detta 
innebär att den finansiella tillgångens värde vid räkenskapsårets början multipliceras med 
effektivräntan.

Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas 
därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning. 
Ändamålsbestämda medel 

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. Se även egetkapital-rapporten [noten till eget kapital].

Not 2 Gåvor

2021 2020

Gåvor redovisade i resultaträkningen
Insamlade medel från allmänheten 24 005 32 000
Gåvor vi Humanfonden 404 844 285 000

Summa 428 849 317 000

Not 3 Bidrag

2021 2020

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen
Arbetsmarknadsbidrag 351 171 298 000
Statsbidrag 2 082 703 2 169 000
Övriga bidrag 769 310 797 000

3 203 184 3 264 000
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Not 4 Inventarier

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 257 000 257 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 257 000 257 000

Ingående avskrivningar -253 000 -239 000
Årets avskrivningar -4 000 -14 000

Utgående ackumulerade avskrivningar -257 000 -253 000

Utgående redovisat värde 0 4 000

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Övriga poster 510 386 389 000

Summa 510 386 389 000

Not 6 Värdepappersinnehav

Bokfört Marknadsvärde
Värdepappersinnehav (tkr) värde bokslutsdag
Kortfristiga placeringar
Robur fonder 4008 3045
Swedbank fonder 551  1005 
 _____
Summa värdepappersinnehav 4559 4050
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Not 7 Långfristiga skulder

2021-12-31 2020-12-31

Bo Nilssons minnesfond 3 045 3 000
Reserverad gåva Halland 368 997 369 000
Reserverad gåva Uppsala 16 630 17 000
Reserverad fond Örebro 0 52 000
Reserverad fond Gotland 44 487 45 000
Ersta Diakonisällskap 248 222 248 000
Reserverad Västermanland 39 366 0
Minnesfond M Aldens 131 180 0
Minnesfond KAK 9 476 0

Summa 861 403 734 000

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021 2020

Semesterlöner 342 428 171 000
Övriga poster 1 427 278 844 000

Summa 1 769 706 1 015 000
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SVEN WERNVIK Signed 17.06.2022 19:36 eID Swedish BankID (DOB: 24/04/1964)

svenwernvik.sw@gmail.com Authenticated 17.06.2022 19:31 Low IP: 82.145.155.105

Gustaf Peter Söderström Signed 19.06.2022 22:32 eID Swedish BankID (DOB: 25/12/1968)

soderstrom.peter@hotmail.com Authenticated 19.06.2022 22:25 Low IP: 31.192.199.17

EVY PERSSON Signed 20.06.2022 13:38 eID Swedish BankID (DOB: 27/02/1945)

persson.evy@telia.com Authenticated 17.06.2022 21:18 Low IP: 83.253.189.155

Sven Erik Pålhagen Signed 20.06.2022 19:48 eID Swedish BankID (DOB: 18/09/1943)

sven.palhagen@gmail.com Authenticated 20.06.2022 19:48 Low IP: 213.101.125.84

WIVEKA JÖNSSON Signed 20.06.2022 20:30 eID Swedish BankID (DOB: 22/11/1961)

w.jsn@hotmail.com Authenticated 20.06.2022 20:01 Low IP: 81.226.176.228

LARS GÅRDFELDT Signed 21.06.2022 09:23 eID Swedish BankID (DOB: 18/04/1965)

lars.gardfeldt@svenskakyrkan.se Authenticated 21.06.2022 09:22 Low IP: 94.191.152.138

Irma Margaretha Morén Signed 21.06.2022 13:19 eID Swedish BankID (DOB: 18/06/1964)

margaretha.moren@bdo.se Authenticated 21.06.2022 13:18 Low IP: 217.119.170.26

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsstämman i Svenska Epilepsiförbundet 

Org.nr. 802006-7750 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 

Epilepsiförbundet för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 

december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 

"Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde 

revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen 

enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 

och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 

bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 

Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 

påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 

dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 

något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on 

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 

uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 

som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en 

hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 

utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 

kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 

för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 

åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 

den interna kontrollen. 

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen 

och tillhörande upplysningar. 

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 

Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 

kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 

förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 

verksamheten. 

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 

som jag identifierat. 

Den förtroendevalde revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed 

enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig 

grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 

revision av styrelsens förvaltning för Svenska Epilepsiförbundet för 

år 2021. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 

Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 

i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig 

skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 

att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har 

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 

räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 

baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 

och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 

väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 

förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Stockholm enligt digital signering                 

 

Margaretha Morén 

Auktoriserad revisor 

 

 

Evy Persson 

Förtroendevald revisor 
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