
VÄLKOMMEN 
TILL FÖRENINGSFORUM

Zoom
2 mars 2023



PUNKTER FÖR KVÄLLEN

19.00 Välkommen

• Genomförande och tidsplan för central 
medlemsuppbörd och nytt medlemsregister 

• Samarbete förening- förbund utifrån vår verksamhetsplan

inkl. Styrelseutbildning, Patientföreträdar-
utbildning, nya aktiviteter i sommar

Övrigt – Stockholmsföreningen berättade om sitt 
påverkansarbete kring högspecialiserad vård i Stockholm 
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FÖRBUNDET SKA TILLSAMMANS MED FÖRENINGARNA 

1. fortsätta ge information, råd och stöd

Vad behöver föreningarna för stöd för att kunna arbeta med detta lokalt?



FÖRBUNDET SKA TILLSAMMANS MED FÖRENINGARNA 

2 fortsätta erbjuda och utveckla mötesplatser och 
information för personer med epilepsi och deras 
anhöriga, i livets alla olika faser

Hur kan vi samarbeta kring detta? Vad ska föreningarna göra och vad ska förbundet 
göra?

Skapa teman, Program i tid, Checklista/Lathund - hur gör man?  fadder, förebilder, 
dörröppnare

Vuxenweekend i Furuboda 11-13 augusti  
Epilepsikalas 28 oktober (Shortcramp), prel. i Örebro

Pengar finns för föreningen att söka från bla i Estrid och Gustav Johansson fond, och 
förbundet från Sunnerdahls handikappfond, SPSM-bidrag 



FÖRBUNDET SKA TILLSAMMANS MED FÖRENINGARNA 

3. fortsätta stärka och utveckla organisationen i syfte att 
locka nya medlemmar till föreningarna och behålla dem 
som redan är medlemmar.

Hur kan vi samarbeta kring detta?

Stärka organisationen, informationsmaterial och webb, 
Idé om en konferens inom förbundet för föreningarna/alla medlemmar vartannat år 
Hur få nya medlemmar och behålla medlemmar, bl.a medlemsförmåner i samarbete med 
andra förbund
Aktiviteter tillsammans med andra föreningar/förbundet
Världsepilepsidagen – enkät till 2024
Purple day 26 mars 
November- medvetandemånad  (blinkande lampor i trafiken) insändare, aktiviteter
Lila bandet



FÖRBUNDET SKA TILLSAMMANS MED FÖRENINGARNA 

4. arbeta utifrån Handboken för uppvaktning kring 
epilepsivården… 

Hur kan vi samarbeta kring detta? Vad ska föreningarna göra och vad ska förbundet 
göra?

Använda vår lathund och Patientföreträdarutbildningen



FÖRBUNDET SKA

5. stötta förbundets föreningar efter behov

Central medlemsuppbörd /byte medlemsregister 

Styrelseutbildning 6 maj, samarbete med ABF 

Patientföreträdarutbildning (där förbundet kopplar på epilepsispecifik info)

Faddersystem, styrelse/andra föreningar

Förbereda insändare



FÖRBUNDET SKA

6. prioritera och utveckla verksamheten för barn och 
ungdomar med epilepsi

Fler barn- och ungdomsaktiviteter med hjälp av medel från Sunnderdahls handikappfond

Astrid Lindgrens värld 28-30/7

Möjlighet till ytterligare en aktivitet – om någon vill hjälpa till att arrangera

Idé om aktivitet för barn- och ungdomar med ”bara epilepsi”.



FÖRBUNDET SKA

7. fortsätta verka för jämlik epilepsivård i hela landet med 
implementering av de nationella riktlinjerna för epilepsi

8. fortsätta verka för epilepsirehabilitering i hela landet

9. verka för att anhöriga/stödpersoner inkluderas i hela 
vårdkedjan

Arbeta med lathund, ”vårdförloppet” och Patientföreträdarutbildningen


