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10.00  EPILEPSIFONDEN PRESENTERAR DE FORSKNINGSPROJEKT 
  SOM FÅTT UTDELNING 2022

Stiftelsen Epilepsifonden delar varje år ut medel till viktiga forskningsprojekt. De två  
forskare som har fått medel 2022 berättar om hur deras forskning ska hjälpa personer 
som lever med epilepsi till en bättre livssituation. Vi redogör även för insamlat belopp  
till Epilepsifonden under 2022 och hittills under 2023.

12.00   VAD ÄR EPILEPSI, HUR GÅR FÖRSTA HJÄLPEN TILL OCH VEM VANN?
Föreläsning ”Vad är epilepsi?” med Benno Mahler, överläkare i neurolog och ansvarig för 
epilepsiteamet för vuxna vid KS, och efterföljande frågestund. Vi visar första hjälpen vid  
ett epilepsianfall, presenterar vinnarna i konsttävlingen Art For Epilepsy samt hur många 
steg som togs mot stigma i kampanjen #50millionsteps.  

14.00    VAD HÄNDER KRING BRISTEN PÅ EPILEPSIMEDICIN?
45 procent av de som svarat i Epilepsiförbundets enkät om restnoterade läkemedel  
upplever att de inte fått ett lämpligt ersättningsläkemedel. Detta kan leda till fler eller  
kraftigare anfall som påverkar vardagen. Anfall som, efter flera år av anfallsfrihet, kan  
leda till sjukskrivningar, frånvaro från skolan och förlust av körkort. 
   Vi har ett samtal kring vad som nu görs av olika samhällsaktörer för att lösa  
läkemedelsbristen och vad som fortsättningsvis behöver göras.

Medverkande:

• Bengt Eliasson, Svenska Epilepsiförbundet
• Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister
• Johan Andersson, Läkemedelsverket
• Fredrik Boström, Sveriges Apoteksförening

18.00    SAMMANFATTNING AV DAGEN
Bengt Eliasson, förbundsordförande, sammanfattar dagen tillsammans med föreningar  
och medlemmar. Vi pratar om hur förbundet och föreningarna fortsätter det viktiga  
arbetet framåt, samt avslutar med att fika och äta Epilepsiförbundets egen epilepsibakelse.  
     Vi lottar även ut tre exemplar av ”Epilepsiboken” som ger grundläggande information 
om epilepsi, dess orsaker, yttringar och behandlingsmöjligheter.

Internat
Epilepsy Day

ional

#epilepsiwebbinarium

Webbinarierna är kostnadsfria 
och kräver ingen anmälan.  
Länk till Zoom finns på epilepsi.
se/varldsepilepsidagen

Varmt välkommen att fira dagen 
med oss! Mera info finns på  
epilepsi.se/varldsepilepsidagen
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