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D    et nya året inleddes kanske inte helt som vi hade hoppats, men det er-
bjuder mycket att se fram emot. Det är ju som bekant valår, och politi-
ker är mer ”på tårna” sådana år och beredda att lyssna på och diskutera 

olika patientgruppers intressepolitiska hjärtefrågor. Så vässa argumenten 
och frågorna för att påverka när möjligheten dyker upp! 

Det viktigaste arbetet är det som ni gör ute i föreningarna. Tveka inte att 
höra av er till kansliet om ni behöver stöd för aktiviteter på er hemmaplan. 

EPILEPSIFÖRBUNDET HAR KONGRESS i oktober. Tid och engagemang kommer att 
behövas av oss alla i föreningar och förbund även i år, för att kunna presen- 
tera ett bra bokslut för perioden sedan förra kongressen. Mycket har åstad-
kommits, och trots pandemirestriktioner och andra ”besvärligheter” kan vi 
vara stolta över vårt arbete. Några saker vill jag särskilt nämna: 

• De intressepolitiska målsättning-
arna inom ramen för de nationella 
riktlinjerna för epilepsi har varit 
i ett särskilt fokus sedan förra 
kongressen. Vi har aktivt kunnat 
medverka och påverka i de båda 
NPO-arbetsgrupperna, som nu har 
presenterat sina slutrapporter. 

• En god kapitalförvaltning i Epilepsifonden har inneburit att vi två år i rad 
har kunnat tilldela medel till epilepsiforskning som vi tror kommer att få 
avgörande betydelse framöver. 

• Satsningen på att intensifiera synliggörandet av epilepsi i sociala medier,  
med information och aktiviteter, har inneburit att vi för för-
sta gången på många år ökar nettoantalet medlemmar. 

Nu hjälps vi åt att göra 2022 till ett framgångsrikt år! l

Nr 1 2022. Årgång 52.
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”Vässa argumenten 
och frågorna för att 
påverka när möjlig-
heten dyker upp.”

BERNDT OHLIN
ordförande Epilepsiförbundet

ATT NPO-ARBETSGRUPPERNAS
slutrapporter med förslag till en för- 

bättrad och kvalitetssäkrad sammanhål-
len epilepsivård i hela landet ska fast-
ställas av Socialstyrelsen och förverkli-
gas i riktade uppdrag till sjukvården. 

2ATT VI SKA KUNNA ta de första stegen 
i arbetet med att skapa epilepsi- 

skolor för patienter och anhöriga, något 
som är mycket efterfrågat i samtliga 
regioner. 

3ATT VI INOM KORT ska kunna 
återuppta en ”normal” verksamhet 

med fysiska medlemsträffar och läger-
verksamhet, som är så efterlängtad och 
viktig.

BERNDTS FÖRVÄNTNINGAR

Epilepsiföreningen i Gävle-
borg har firat 50-årsjubileum.

  8

Vinnaren i fototävlingen.

Pengar att söka.
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Just nu

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN HAR  börjat utveckla 
en app som ska underlätta vardagen för 
personer med epilepsi och bidra i 
personalens arbete i epilepsivården. 
I appen ska man på ett enkelt sätt 
kunna registrera sina anfall och 
mediciner, och vårdpersonalen 
ska lika enkelt kunna ta del av 
registreringarna.  

Arbetet med appen är i start-
fasen, och personer med epilepsi 
är inkluderade redan från början. 
Input tas även in från anhöriga, 
assistenter, vårdpersonal med flera. 
De framtida användarna är alltså med 
och bidrar i utvecklingsarbetet. 

Testversioner av appen släpps kontinuerligt, och det behövs 
fler vuxna testpersoner som kan provköra appen samt ge feed-
back till apputvecklarna. Den som är intresserad av att vara test-
person kan höra av sig via e-post till marie.almlof@vgregion.se. 

Till en början utvecklas appen för vuxna, men när den är klar 
kommer alla att kunna använda den. Förhoppningen är att den 
ska släppas på Google Play och App Store till hösten.  l 

SLUTRAPPORTEN FRÅN NPO Epilepsi 
(Nationellt programområde) inne- 
håller förslag till en förbättrad och 
kvalitetssäkrad sammanhållen 
epilepsivård i hela Sverige. 

Sakkunniggruppens förslag är i 
korthet att nationell högspeciali-
serad epilepsivård bör bedrivas vid 
tre enheter i landet samt att viss 
sällankirurgi ska koncentreras till 

en av dessa enheter. Förslaget har 
varit ute på remissrunda. Remiss- 
svaren har behandlats av sakkun-
niggruppen och några förtydligan-
den gjordes i slutrapporten, vilken 
nu lämnats in till Socialstyrelsen. 

Vi kan förhoppningsvis presen-
tera mer utförlig information om 
NPO-gruppens slutrapport i nästa 
nummer av Epilepsia.  l

VUXNA PERSONER MED funktionsned- 
sättning kan höra av sig till Funk-
tionsrättbyrån via telefon eller 
epost. Lena Falk, kommunikatör 
och administratör på Funktions-
rättsbyrån, berättar att cirka 50 
personer hörde av sig under den 
första månaden. 

– Våra rådgivare lyssnar och väg-
leder utifrån ett rättighetsperspek-
tiv. Vi dokumenterar rådgivningen 
för att kunna ge goda råd och skapa 
ett brett kunskapsunderlag om situa- 
tionen för funktionsrätten.

Rådgivarna kan även boka in 
uppföljande samtal, för att reda ut 
vilka frågor som kan vara viktigast 
att börja arbeta med. 

– Men vi ser redan att många råd-
sökande behöver mer omfattande 

Epilepsiapp under 
utveckling

Funktionsrättsbyrån har öppnat

Sammanhållen vård 

Två lästips:
TÄNK OM MAMMA RAMLAR 
Av Kristina Backlund.

I boken Tänk om mamma ram-
lar (Backliv, Kristina Backlund, 
2021) lyfts viktiga frågor om 
epilepsi som man kan behöva 
prata om, till exempel i en 
barnfamilj där en förälder lever 
med epilepsi. Boken är till 
hjälp och stöd i samtalen om 
vad som kan hända under ett 
epilepsianfall – om rädslor och 
oro, ansvar och mod. 

Det är en mycket fin liten 
bok med 28 sidor. De färgrika 
illustrationerna av Elin Roume-
liotou kompletterar texten och 
förstärker budskapet på ett bra 
sätt. Boken passar för barn i för-
skoleåldern, men även barn i andra åldrar kan säkert 
ha god nytta av samtal om epilepsi utifrån innehållet 
i denna bok. 

Info & beställning: backlunds.backliv@gmail.com 
eller via nätbokhandel

EPILEPSIHANDBOKEN FÖR SKOLAN  
Av Petra Boström & Cristina Eklund.

För barn och unga som 
lever med epilepsi kan 
det vara svårt att veta 
hur skolsituation, 
fritidsaktiviteter och 
vardagsliv kommer 
att påverkas av 
epilepsin. Det finns 
risk för inlärnings-
svårigheter och att 
inte klara skolans 
kunskapsmål – 
mycket frånvaro 
i skolan och/eller 

trötthet kan göra att man inte 
hänger med i samma tempo som klasskamraterna.  

Epilepsihandboken för skolan (Hjärnskadeförbun-
det Hjärnkraft, 2021) ger konkreta och tydliga förslag 
som kan underlätta i både skolan och vardagen. 

Innehållet bygger på 
erfarenhet och forskning 
och riktar sig främst till 
skolpersonal men även 
till andra som i sitt arbete 
träffar barn med epilepsi 
samt till föräldrar. 

Info & beställning: hjarnkraft.se/produkt/ 
epilepsihandboken-for-skolan

INFORMATION. Läs mer på 
funktionsrattsbyran.se

FUNKTIONS-
RÄTTSBYRÅN

Tel: 010-8985090 
E-post: kontakt@
funktionsrattsby-
ran.se

ANTIHISTAMIN SOM MAN tar för att lindra 
symtom vid allergi, har en kramptrös-
kelsänkande effekt. Det finns veten-
skapliga belägg som pekar på att det så 
kallade histaminerga systemet i cen-
trala nervsystemet hämmar kramper. 
Om man då dämpar det histaminerga 
systemet, genom att ta antihistamin, 
finns därför risk för försämring vad 
gäller epilepsianfall. 

Om du har epilepsi och tror att du 

behöver antihistamin är det viktigt att 
du diskuterar med din läkare innan du 
börjar ta antihistamin. Det är eventu-
ellt så att vissa typer av antihistaminer 
lämpar sig bättre än andra vid epilepsi. 
Den nya generationens antihistaminer 
är vattenlösliga och har generellt sett 
få effekter på centrala nervsystemet. 

Men om detta innebär någon skill-
nad i fråga om kramper är ännu inte 
klarlagt.  l

Var försiktig med  
antihistamin

”Är det farligt 
det där?  

Varför gör hon 
så här?”

”Klasskamrater 
som får info om 
epilepsi blir mer 

förstående.”
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Arvsfondsprojektet
Funktionsrättsbyrån
öppnade sin verk-
samhet i januari. Två
rådgivare med kom-
petens inom juridik
och socialt arbete är
anställda för att ge
råd och stöd i olika
rättighetsfrågor.

juridiskt stöd än vi kan erbjuda. Vi 
kan inte vara med på möten, skriva 
överklaganden eller andra doku-
ment eller vara ombud åt individer. 

Funktionsrättsbyrån är en liten 
organisation med relativt små resur- 
ser och helt nystartad, vilket innebär 
att de inte har svar på alla frågor. 

– Alla som kontaktar oss bidrar 
till ökad kunskap. Vi samlar kun-

skapen i en databas som hjälper oss 
att göra analyser för att se samband 
och systembrister. Det vi lär oss kan 
vi sedan använda för intressepoli-
tisk påverkan, berättar Lena Falk.

– Vi kommer att uppmärksamma 
behovet av en reform av rättshjäl-
pen, för att individer ska få tillgång 
till rätt juridiskt stöd och rättvisa. l



Innehåll

6 | Epilepsia nr 1 2022 Epilepsia nr 1 2022 | 7

Grattis Gävleborg!
I slutet av oktober 
2021 kunde äntligen 
Epilepsiföreningen 
i Gävleborg fira sitt 
50-årsjubileum. Ett 
trevligt kalas med 
mat, dryck och musik.  
TEXT & FOTO ANNELI OCH MATHS 
SILVESPARR

EPILEPSIFÖRENINGEN I Gävleborg star-
tade 1970 och fyllde alltså 50 år 2020. 
Efter långt planerande, under ett 
jobbigt pandemiår, lyckades vi äntli-
gen få till en 50-årsfest lördagen den 
30 oktober 2021. Vi hade en trevlig 
kväll med god mat och dryck. 

Föreningen tackar för bidraget 
från Estrid och Gustav Johanssons 
minnesfond (som administreras av 
Epilepsiförbundet) – det hjälpte till 
så att vi kunde genomföra kvällen. 
Ett stort tack riktas också till alla 
som, i samband med jubileums-
firandet, skickat ett bidrag till 
Epilepsifonden. 

Nu ser vi fram emot nästa 50 år. 
Gemenskap och trygghet är viktigt, 
och Epilepsiföreningen i Gävleborg 
siktar framåt, bland annat genom 
en särskild satsning för att nå unga 
personer som lever med epilepsi. l

VÄLSMAKANDE. Jubileumstårtan,  
en väldigt god moussetårta, kom från 
Ica Maxi i Gävle.

VÄRDPAR.  
Anneli och Maths Silvesparr var kvällens värdar.

Hej förening!

JUBILEUM. Stort grattis Gävleborg!

BUFFÉ. Maten levererades från Eva 
& Carinas Kök i Gävle. Allt smakade 
mycket bra!

”Nu ser vi 
fram emot 

nästa 50 år.”

”

MUSIK. Lansen & Liljan höll i den musikaliska under-
hållningen och hade musikquiz. Lag funktionsrätt avgick 
med segern.
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Karmel blir glad av  
musik och kompisar

KARMEL BOR I HELSINGBORG med mam-
ma Manal, pappa Issa och lillebror. 
Issa berättar att Karmel behöver 
ständig tillsyn; på natten vakar 
föräldrarna i skift. Karmel har svårt 
att hålla upp sin kropp och att själv 
göra rörelser, men hon följer nyfiket 
med blicken det som händer runt-
omkring henne. Favoritsånger på 
arabiska och svenska lockar snabbt 
till leende. 

Karmel är född för tidigt. 
– Vi låg på neonatalavdelningen i 

nästan två månader, och vi förstod 
att det var något ovanligt med Kar-
mel, säger Issa. 

– Hon log inte, och vi fick ingen 
ögonkontakt, tillägger Manal. 

När Karmel fick sin första kramp 
trodde de att det var epilepsi. Det 
togs prover och visade sig att hon 
har FOXG1. 

– Livet slutar inte här. Vi måste 
kämpa för Karmel. Hjälpa henne i 
hennes utveckling, säger Issa. 

Manal delar sina tankar om 
situationen: 

– Jag kommer alltid att hjälpa 
henne. Jag kommer aldrig att lämna 
min dotter. 

ISSA VÄCKER KARMEL med hennes 
favoritsång; hon vaknar glad. Snart 
kommer hon att träffa kompisarna 
och assistenten Sofia på förskolan. 

– Min roll är att ta hand om 
Karmel, att vara hennes assistent 
och göra det bästa för henne på 
förskolan. Det innebär att hon får 
vara med de andra barnen och göra 
allt som de gör. Jag är hennes extra 
händer, förklarar Sofia. 

– Hon blir glad av musik och av 
de andra barnen. 

I dag står målning på schemat; 
temat är höstens löv och färger. Det 
plockas fram penslar, målarfärg och 
papper. En av Karmels kompisar och  
Sofia hjälps åt att ta på Karmel ett 
förkläde. En annan kompis säger att 
han ska måla en teckning till Karmel. 

Karmel är två år, och 
föräldrarna Issa och 
Manal kämpar för  
hennes utveckling.  
De är uppmuntrande, 
närvarande och tror 
på henne.   
TEXT & FOTO ANDERS GUSTAFSSON, 
SEMPREMEDIA

Sofia berättar hur Karmel kom-
municerar med sina ögon. 

– Jag tittar på hennes ögon om 
hon är glad eller ledsen. 

De andra barnen har stor förstå-
else för Karmel, och de tycker inte 
att det är konstigt att hon får mat 
genom en sond. 

– De vet att hon får mat på det 
sättet, säger Sofia. 

När Issa kommer för att hämta 
Karmel efter förskolan lyser hon 
upp i ett leende. Han tar henne i 
famnen. Tillsammans vinkar de åt 
Sofia och går hem. l

KOMMUNIKATION. Karmel 
kommunicerar med sina ögon.

Vi med sällsynt diagnos

”Favoritsånger på 
arabiska och  

svenska lockar till 
leende.”

FAKTA

FOXG1-SYNDROM 
En mutation i 
FOXG1-genen på 
kromosom 14 på- 
verkar kognition, 
motorik och kom- 
munikation. Epilep-
si och sömnsvårig- 
heter är vanligt. 

Symtomen varierar 
mellan individer. 
Typiskt är att den 
motoriska utveck-
lingen är försenad. 
Ofrivilliga rörelser 
och svårigheter att 
samordna motori-
ken förekommer. 
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Innehåll

Under Världsepilepsidagen 2022 satsade förbundet på inlägg på  
sociala medier för informationsspridning. Vi annonserade om  
våra filmer och poddar samt höll i webbinarium och arrangerade 
konsttävlingen ART FOR EPILEPSY. Under dagen delade vi även  
ut medel från Epilepsifonden (läs mer på sidan 10–11). Några  
epilepsiföreningar hade egna arrangemang och fick även 
medial uppmärksamhet.

ra) och verkar på samma målre-
ceptor. Brivaracetam ger eventuellt 
något mindre negativa effekter på 
humöret och mindre ångest än 
levetiracetam. Den kan därför vara 
värd att prova om man har dessa 
biverkningar av levetiracetam. 
Ontozry (cenobamat) är ett helt nytt 
läkemedel, en lovande medicin som 
minskar ”gaspedalen” i hjärnans 
system och ökar ”bromsen”. 

– Den provar vi för personer med 
svår epilepsi som testat i princip allt 
som finns tillgängligt. 

Vad gällde kirurgisk behandling 
gick Anna Edelvik Tranberg först 
igenom grundförutsättningarna för 
att kirurgi ska vara aktuellt:

1) det ska vara en fokal epi-
lepsi, alltså ett begränsat 
område i hjärnan där an- 
fallet startar 

2) man måste hitta start-
stället i hjärnan 

 3) operationen i sig ska inte 
orsaka skada.

Världsepilepsidagen

ANNA EDELVIK TRANBERG pratade om 
nyheter inom epilepsivården – nya 
läkemedel, kirurgisk behandling, 
skräddarsydd medicin och epi-
lepsivård på distans. Hon inledde 
med en genomgång av fakta kring 
medicinsk cannabis (cannabidiol, 
CBD), som det pratas en hel del om i 
epilepsisammanhang. Läkemedlet i 
fråga heter Epidyolex®. 

Anna Edelvik Tranberg berättade 
att det ibland finns en slags före-
ställning om att cannabis ska ”lösa 
alla problem” för personer som lever 
med epilepsi. 

– Så är det inte riktigt, poängte-
rade hon. 

Vetenskapliga studier har visat 
att CBD har god effekt vid tre 
epilepsisyndrom hos barn – Dravets 
syndrom och Lennox-Gastauts syn-
drom samt i vissa lägen vid tuberös 
skleros. För dessa tre syndrom är 
CBD godkänt som läkemedel, och 
om det är aktuellt att prova CBD är 
det viktigt att svenska barnneuro-
logföreningens riktlinjer följs. 

För all annan epilepsi syns hittills 
inga dramatiska effekter efter be-
handling med CBD. Men det pågår 
forskning på andra epilepsiformer; 
på webbportalen clinicaltrials.gov 
kan man se vilka studier som är på 
gång. 

– Epidyolex är ett läkemedel som 
enligt våra begränsade erfarenheter 
inte verkar ha särskilt god effekt vid 
vanlig epilepsi hos vuxna, men det 
kan alltså ha stor betydelse för vissa 
barn, sa Anna Edelvik Tranberg. 

– CBD kommer inte att lösa alla 
våra problem. 

Det är också viktigt att känna till 
att CBD kan ge en del ganska jobbi-
ga biverkningar, till exempel diarré, 
sömnighet, aptitförlust och lever- 
påverkan. CBD är dessutom väldigt 
dyrt och ingår inte i rabattförmånen 
för läkemedel. 

Briviact och Ontozry är två andra 
relativt nya läkemedel som Anna 
Edelvik Tranberg tog upp. Briviact, 
med substansnamnet brivaracetam, 
är en kusin till levetiracetam (Kepp-

Vi fick också en inblick i undersökningsmetoden  
stereo-EEG (SEEG) och i laserkirurgi (LITT) samt hur så 
kallad big data ger hopp om framtiden för personer som 
lever med epilepsi.

TELENEUROLOGI ÄR ETT ÄMNE som aktualiserats under de 
senaste åren. Anna Edelvik Tranberg menade att video- 
vårdbesök, som utvecklades snabbt under pandemin, är 
 här för att stanna. Allt fler kommer att vilja sköta sina 
vårdkontakter hemifrån, och videobesök är mycket 
användbara för exempelvis vårduppföljningar. 

Hon puffade också för den app som Västra Götalands-
regionen håller på att utveckla (läs mer på sidan 5). Men 
hon konstaterade samtidigt att vissa personer, på grund 
av teknikovana, nog inte kommer att kunna använda 
tekniken som växer fram. 

– En förhoppning är att om flertalet kan använda 
tekniska hjälpmedel för kommunikation så koncentrerar 
vi våra telefonresurser på dem som inte kan. l

”CBD kommer  
inte att lösa alla 
våra problem”
Den första punkten under Världsepilepsidagen den  
14 februari var ett webbinarium med Anna Edelvik 
Tranberg, överläkare inom neurosjukvården vid  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
TEXT CHRISTINA ARVIDSSON

ANNA EDELVIK TRANBERG,  
överläkare i neurologi.
FOTO PRIVAT

VÄRLDS- 
EPILEPSI- 
DAGEN

DEN ANDRA 
måndagen i 
februari varje 
år arrangeras 
Världsepilepsi- 
dagen. 

Den uppmärk-
sammar och 
synliggör epilepsi 
över hela världen 
genom olika 
aktiviteter.

Inspelning av 
webbinarium 
finns att se på 
epilepsi.se/
varldsepilepsi-
dagen

#50MILLIONSTEPS.  
För att uppmärksamma 
epilepsi i världen anord-
nades en tävling som 
resulterade i mer än 
129 miljoner steg.

ART FOR EPILEPSY. Första pris i 
vår konsttävling vann Vide, 6 år.

EPILEPSITÅRTA. Lokalföreningen 
i Göteborg firade dagen med tårta.

P4 JÖNKÖPING. Nattkamera ska 
övervaka Marias hjärna.

JÖNKÖPINGSPOSTEN. Helen 
möter tyvärr många fördomar.

FOTO: Shutterstock
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Vilka barn kan ha nytta 
av epilepsikirurgi? 

V   
 id svåra former av epilepsi, 
som inte kan kontrolleras 
med mediciner, är det viktigt 

att utreda om epilepsikirurgi kan 
vara ett alternativ. Denna behand-
lingsform har utvecklats till att 
omfatta olika typer av ingrepp och 
tekniker och betraktas inte längre 
som en sista utväg vid epilepsi. 

Kirurgi är i dag den bästa lösning-
en vid vissa typer av epilepsi, och 
en utredning för att avgöra om en 
person är lämplig för ett kirurgiskt 
ingrepp bör då genomföras.

I Socialstyrelsens riktlinjer för 
behandling av epilepsi (2019) fram-

går att alla barn och vuxna med 
läkemedelsresistent epilepsi ska 
utredas epilepsikirurgiskt. Vi vet 
dock att så inte riktigt är fallet och 
att sannolikheten för att få en sådan 
utredning varierar mellan regio-
nerna i landet liksom mellan olika 
länder. Om faktorer såsom exempel-
vis ålder, kön eller socioekonomiska 
förhållanden inverkar är inte känt. 

 VI VILL MED detta forskningsprojekt 
använda våra svenska register för att 
hitta faktorer som underlättar för 
att identifiera dem som bör utredas 
epilepsikirurgiskt. Direkt kopplat 

till det ska vi också studera hur det 
går för dem som enligt riktlinjerna 
borde ha utretts för epilepsikirurgi, 
men där det av någon orsak inte 
gjorts. Vi tror att sådan utebliven 
utredning (och eventuell behand-
ling) ökar risken för andra typer 
av sjuklighet och problem. Om vi 
förstår vilka de bakomliggande fak-
torerna är kan vi förhoppningsvis 
eliminera de hindren. 

Vi kommer också att studera om 
en prognostisk graderingsskala 
skulle kunna öka vår träffsäkerhet 
i att förutsäga om epilepsikirurgi 
är ett bra alternativ för en given 
patient. Detta har tidigare inte 
studerats alls på barn – vi ska 
använda resurserna som finns i de 
svenska registren för att undersöka 
om den prognostiska graderingen 
är användbar för barn och unga. Vi 
kommer sedan att försöka förbättra 

Ett forskningsprojekt som tilldelas 285 102 kronor från 
Epilepsifonden leds av Ronny Wickström, överläkare och 
docent inom barnneurologi vid Astrid Lindgrens Barn-
sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. 
TEXT RONNY WICKSTRÖM  FOTO PRIVAT

””Vi tror att ute-
bliven utredning 
ökar risken för 
andra typer av 
sjuklighet och 

problem.” 

Ariadne Zampeli, bi- 
trädande överläkare 
i neurologi, är med i 
en forskningsgrupp 
som får 163 698 kro-
nor från Epilepsifon-
den. I deras projekt 
används en 7 Tesla 
MR-kamera. 
TEXT ARIADNE ZAMPELI FOTO PRIVAT

En undersökning med MR- 
kamera av hjärnan ingår i de 
flesta utredningar när man 

får diagnosen epilepsi. Vid svårbe-
handlad epilepsi är den en mycket 
viktig – kanske den allra vikti-
gaste – pusselbiten i utredningen. 
Om man på MR-bilder kan hitta 
en tydlig förändring som orsakar 
en persons epilepsi finns det goda 
chanser att personen, efter en even-
tuell operation, till och med kan bli 
anfallsfri. 

MR-kameror kan ha olika stark 
magnetisk fältstyrka. Fältstyrka 
mäts i enheten Tesla (T), och de 
MR-kameror som finns på sjukhus 
runt om i Sverige i dag har fältstyr-
ka på antingen 1.5 eller 3 T. Ju högre 
fältstyrkan är, desto högre blir 
bildupplösningen och små detaljer 
kan synas bättre. Det finns cirka 
70 MR-kameror i världen med en 
fältstyrka på 7 T. I Lund finns sedan 
2016 Sveriges enda 7 T MR. 

I vårt forskningsprojekt, 7 T 
hjärnavbildning vid epilepsi, är 
huvudsyftet att hitta förändringar i 
hjärnan som inte identifierats tidi-
gare vid MR-undersökningar med 
lägre fältstyrka samt att undersöka 
om tidigare kända epilepsirelate-
rade förändringar i hjärnan kan 
ses med fler detaljer vid 7 T MR. I 
projektet undersöker vi barn, ung-
domar och vuxna. 

DE VANLIGASTE FYNDEN på MR vid 
epilepsi är mesial skleros och kor-
tikal dysplasi. Mesial skleros kan 
beskrivas som en sorts ärrvävnad 
i en liten del av tinningloben. Den 
kan ge tinninglobsepilepsi, den 
vanligaste svårbehandlade epilep-
sin hos vuxna. Kortikal dysplasi är 
en medfödd missbildning i hjärn-
barken som består i att nervceller 
inte hamnar helt rätt i hjärnbarken 
när hjärnan utvecklas i fosterlivet. 
Områdena är ofta små och svåra att 
se. Trots att de är medfödda kan de 
vara helt tysta i början och orsaka 
epilepsi senare i livet, i alla åldrar. 

Vi kan redan nu säga att 7 T MR 
ger förbättrad bilddiagnostik och 
kan hjälpa till vid identifiering och 
avgränsning av bland annat dessa 
två förändringar. Allt fler patienter 
behöver remitteras för utredning av 
svårbehandlad epilepsi – att fler kan 
undersökas med 7 T MR innebär att 
fler kan få en förklaring på orsaken 
till sin epilepsi och kanske till och 
med erbjudas en operation. l

skalan för alla åldrar, med förhopp-
ningen att den ska bli ett använd-
bart verktyg inom kliniken. 

VI ÄR MYCKET GLADA ÖVER forsknings-
anslaget från Epilepsifonden. Det 
har lett till att en doktorand kan 
påbörja detta arbete, som vi tror 
kan bli mycket viktigt och som 
kommer kunna öka möjligheten 
att hitta dem som bör erbjudas en 
epilepsikirurgisk utredning. l

Svårbehandlad  
epilepsi på bild

Epilepsifonden

RONNY 
WICKSTRÖM  
är barnneurolog 
med särskild in- 
riktning på epi- 
lepsi och neuro-
inflammatoriska 
sjukdomar samt 
är forskargrupps-
ledare med fokus 
på komplexa 
epilepsier.

ARIADNE 
ZAMPELI, MD, är 
biträdande överlä-
kare i neurologi vid 
Skånes universi-
tetssjukhus, SUS. 
Forskningsgruppen 
hon är med i ingår i 
epilepsiteamet som 
utreder svårbehand-
lad epilepsi.

RESURS. 7 T MR-kameran i Lund är en nationell forsk-
ningsresurs, vilket betyder att den används av forskare 
från hela Sverige och i en rad olika projekt om många 
sjukdomar.

MER INFO
 
EN LÄNGRE text 
om detta projekt 
finns på epilepsi.se/
arets-forsta-num-
mer-av-epilepsia, 
där kan du läsa mer 
om utredning, be-
handling och MR- 
bilder vid epilepsi.

STIFTELSEN 
EPILEPSIFONDEN

EPILEPSIFONDEN UTLYSER 
medel för forskning om epilepsi, 
företrädesvis klinisk forskning. 
Sista ansökningsdag är den 15 
oktober varje år.

VÄRLDS- 
EPILEPSIDAGEN
 
ARIADNE ZAMPELI och Ronny 
Wickström berättade om sina 
projekt under Epilepsiförbundets 
webbinarium på Världsepilepsi- 
dagen. Webbinariet finns på  
epilepsi.se/varldsepilepsidagen.

FOTO: Shutterstock
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Doktor i medicinsk vetenskap och 
biträdande lektor vid Epilepsi- 
centrum, Lunds universitet. 
Forskar om genterapi och andra 
nya behandlingar vid epilepsi. 

MARCO LEDRI

”Jag har det bästa 
jobbet jag kan

tänka mig” 

D et var inte meningen att Marco Ledri skulle forska 
på just epilepsi.

– Jag valde det inte aktivt, men visste att jag vil-
le jobba med neurovetenskap. Professor Merab Kokaia 
hade en ledig doktorandtjänst i sin grupp, och då blev 
det preklinisk forskning om epilepsi, säger Marco Ledri. 

Hans doktorsavhandling handlade om NPY, neuro-
peptid Y. Han använde djurmodeller, både friska och 
epileptiska möss, för att undersöka om NPY kan påver-
ka kommunikationen mellan hjärnceller. Det visade 
sig att NPY påverkar en hämmande nervcell som heter 
interneuron, så att nervers aktivitet i hjärnan dämpas 
och epileptiska anfall minskar. 

– Andra har sedan fortsatt med NPY. Ett svenskt lä-
kemedelsföretag påbörjar nästa år kliniska fas 1-studier 
med ett läkemedel som bygger på NPY. 

– Forskarlivet är jätteroligt, och utmanande, tycker Marco Ledri,  
epilepsiforskare i Lund. Han gick sin grundutbildning i hemlandet 
Italien och tog där en master i medicinsk bioteknologi. Sedan ville 
han doktorera och kom till Lund 2006. 

MARCO LEDRI

u

2016 STARTADE MARCO Ledri sin egen forskargrupp, Mo-
lekylär neurofysiologi och epilepsi, som fokuserar på att 
utveckla genterapi som behandlingsmetod. 

– Cirka en tredjedel av epilepsipatienterna får ingen 
hjälp av mediciner. Och ibland kan effekten försvinna 
efter ett tag. Därför behövs fortsatt forskning så att 
vi förstår varför läkemedlen inte fungerar eller hittar 
andra behandlingsmetoder. 

Hur är det att vara forskare? 
– Det är en svår fråga. Både jätteroligt och ibland 

utmanande. Jag är en nyfiken person, så jag tycker det 
är fascinerande att förstå mer om hur hjärnan fungerar. 
Allt vi gör i livet, och vilka vi är, sitter ju i hjärnan. 

– Men det kan vara jobbigt med forskning på univer-
sitet eftersom konkurrensen är så stor. Man måste vara 

TEXT  
Inna Sevelius

FOTO  
Emma Larsson

Forskning
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– Då ligger genterapi närmare i tid. Några kliniska 
studier har påbörjats i bland annat USA och Storbritan-
nien. Och nästa år startar, som sagt, ett svenskt företag 
kliniska studier med NPY som ska hämma aktiviteten 
i hippocampus. Det skulle kunna motverka anfall hos 
patienter som provat olika läkemedel utan effekt och 
som annars är kandidater för hippocampuskirurgi. Men 
det tar nog minst fem år innan de nya läkemedlen kan 
finnas på marknaden. 

SLUTLIGEN NÄMNER MARCO Ledri en amerikansk nyhet: 
läkemedlet Epidyolex som innehåller CBD (cannabidiol) 
som utvinns från hampa. Läkemedlet används för barn 
med svår resistent epilepsi med 20–30 anfall per dag. 
Även THC, tetrahydrocannabinol som finns i cannabis, 
utvinns ur hampa. THC är psykoaktivt, vilket innebär 
att ämnet orsakar förändringar i beteendet. Det gör inte 
CBD. 

– Det började med föräldrar som var desperata över 
sina barns sjukdom och ville ”prova allt”. I USA, som är 
mer liberalt än Sverige, finns CBD-olja tillgänglig. De 
provade oljan på barnen med god effekt. Sedan plockade 
ett läkemedelsbolag upp idén och utvecklade ett läke-
medel som fungerar bra. Det hämmar nätverk i hjärnan 
och minskar retbarheten, avslutar Marco Ledri. l

Tillsammans med andra forskargrupper vid Epilepsi-
centrum har Marco Ledri nyligen publicerat två studier 
om cellterapi. Forskarna transplanterade stamceller 
som programmerats att bli hämmande celler i epilep-
tiska djurmodeller. Tre och sex månader efteråt kunde 
de, i snitt från djurens hjärnor, se att de transplanterade 
cellerna hade tagit kontakt med djurens ursprungliga 
nervceller. 

– Vi såg nya kontakter, särskilt efter sex månader, så 
det tar lite tid. Men det verkar fungera; djuren fick färre 
anfall. Men det är långt kvar tills vi kan testa detta på 
människor, kanske fem till tio år. 

En orsak till att det dröjer är att bruket av stamceller 
är etiskt kontroversiellt: Varifrån ska de tas? Kan man 
använda aborterade embryon eller ska man ta till exem-
pel patientens egna hudceller och utveckla stamceller 
från dem?

FAKTA

FAS 1-STUDIER 
är det första steget 
i utvecklandet av 
ett nytt läkemedel. 
Då använder man 
friska studiedel- 
tagare för att stu-
dera läkemedlets 
säkerhet. 

FORSKARGRUPP. Marco Marco Ledris grupp 
utvecklar genterapi som behandling.

”På sikt kan vi med 
genterapi stoppa just 

dessa hjärncellers  
aktivitet.” ”Bruket av stamceller 

är etiskt kontro- 
versiellt.”u

u

u

Forskning

först och bäst och regelbundet publicera artiklar, vilket 
kan bli stressigt. Det är också svårare att få finansiering 
för forskning om epilepsi än till exempel om parkinson 
eller alzheimer. Jag vet inte varför, men kanske är det 
inte så tydligt för allmänheten att epilepsi är så vanligt 
och kan ha stor påverkan på ens livskvalitet. 

– Men det är ändå det bästa jobb jag kan tänka mig.

MARCO LEDRIS GRUPP forskar just nu om genterapi. De 
försöker ta reda på vilka nervceller som är de första som 
blir överaktiva i den epileptiska sjukdomsutvecklingen, 
för att kunna bromsa dem med genterapi. De använder 
gener som man vet stoppar uttrycket av proteiner som 
är viktiga för kommunikationen mellan hjärnceller. 

– Vi fokuserar på ett tidigt skede av sjukdomen. 
Vi använder virala vektorer i möss, vilket innebär att 
vi framställer virus i labbet. I dem planterar vi in de 
DNA-sekvenser som vi vill att mössens hjärnceller ska 
uttrycka och injicerar sedan viruset i mössen. 

I det senaste experimentet använde de DNA-sekven-
sen för proteinet GFP, grönt fluorescerande protein, som 
uttrycks i nervceller som är aktiva över ett visst trös-
kelvärde. När aktiviteten är tillräckligt hög avger GFP 
ett fluorescerande ljus, så att forskarna kan identifiera 
nervcellerna. De injicerade viruset med GFP i möss, 
och efter två veckor injicerades mössen sedan med den 
kemiska substansen kainatsyra, som ökar aktiviteten i 
hjärnan och därmed ökar risken för epileptiska anfall. 

– Preliminära resultat visar att 24 timmar efter det 
första anfallet aktiveras en viss typ av celler i hippocam-
pus i hjärnan. På sikt kan vi med genterapi stoppa just 
dessa hjärncellers aktivitet.

Fördelen med denna metod är att den kan individua- 
liseras. Hjärnaktiviteten varierar hos olika personer. 
Men när forskarna hittat ett sätt att rikta behandlingen 
mot de aktiva cellerna hos varje individ kan virus med 
gener användas för att minska de nervcellernas aktivi-
tet, så att utvecklingen av epilepsi stoppas. 

I ETT TIDIGARE EXPERIMENT utvecklade Marco Ledris grupp 
en genuttrycksteknik on-demand, så att genuttrycket 
sätts på bara när det behövs. 

– Vi använde antibiotikan doxicyklin på möss. Det 
fungerar inte på människor i långvarigt bruk men är 
användbart i djurmodeller för att kunna kontrollera 
genuttryck i dem. 

FAKTA

GENUTTRYCK 
Generna kodar för ett visst protein genom tre steg: 
1. Först aktiveras genen genom en signal från en annan posi-
tion på DNA-kedjan, en promotor.  
2. Genen kopieras till motsvarande RNA-molekyl.  
3. RNA-molekylen i sin tur ger upphov till produktion av mot-
svarande protein, med en viss funktion i kroppen.  
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”Jag har  
dubbla roller”  

Jag minns känslan när läkaren ringde mig och sa 
att han fått svar från neurologen. ”Du har epilep-
si”. Det var den 24 februari 2021. Jag var trött för 

jag hade precis haft ett anfall under sömn, mitt andra 
sedan oktober 2020. Det högg till i magen, jag blev 
rädd och hade massor av frågor 
men samtidigt inga alls. Hjärnan 
kändes som en glaskula, innan 
den växlade från privatperson till 
yrkesperson. 

Dessa växlingar har fortsatt un-
der hela min epilepsiresa. Jag arbe-
tar som legitimerad psykolog sedan 
2013 och nu finns jag inom Vuxen-
habiliteringen, där jag mestadels gör 
psykologutredningar. 

Psykologer kan välja att specia-
lisera sig, och 2015 valde jag neuro- 
psykologi, det vill säga läran om 
relationen mellan hjärnfunktioner 
och beteende. 
 

VID MITT BESÖK hos neurologen blev det tydligt att jag har 
dubbla roller: patient med epilepsi och yrkesverksam 
psykolog. Jag har valt att vara öppen med sjukdomen, 
för det är viktigt att avstigmatisera epilepsi. Det finns 
många fördomar som ofta handlar om kunskapsbrister. 
Min dubbla roll som privatperson och psykolog är både 
något positivt och något negativt. Att veta hur hjärnan 
fungerar gör att man blir snabb på att förstå läkarnas 
information. Att leva med sjukdomen och vad den 
innebär är inte lika lätt. 

Alla människor försöker få ihop livspusslet, men för 
oss med epilepsi innehåller det fler pusselbitar som ska 
läggas ihop för att vi ska kunna leva ett bra liv. Män-
niskor kan diskrimineras när de söker nytt arbete för 
att de till exempel inte får köra bil. Sådant är givetvis 
inte okej, men det förekommer. 

För mig som privatperson har sjukdomen gjort att jag 
ändrat rutiner – främst kring sömn och träning. Epilep-
sin har lärt mig att vi inte styr över allt som händer. Vi 
är inte ansvariga för att en sjukdom drabbar oss, även 
om vi ibland tycks tro det. I mina mörkare stunder bru-

kar jag tänka på följande ord ur en 
persisk dikt: ”This too shall pass”. 
Att det går över, på ett eller annat 
sätt. Att det går över är dock inte 
samma som att det försvinner.

YRKESMÄSSIGT SER JAG behov av att 
sammankoppla den medicinska 
vården med den psykiska. Oro för 
att få nya anfall är en befogad oro, 
för det finns ju risk att det kan 
hända. Det gör denna typ av oro 
annorlunda jämfört med oro som 
har en annan orsak. Likväl är det 
viktigt att få hjälp med sin oro, så 
att den inte hindrar en i livet.  
Acceptans är viktigt. Ett epilepsi-

team bör alltid innehålla en psykolog. 
I Luleå har ljuset återvänt och, i skrivande 

stund, är det snart vårvinter, en ”femte 
årstid” som vi har här i norr. Jag ska 
ta med vovven på en promenad 
längs isvägen. Stort TACK för 
att ni läst och ta väl hand om 
er, oavsett om ni just påbörjat 
er epilepsiresa eller om ni 
rest ett tag. Det är fint att 
se att vi är många som gör 
liknande resor – vi gör det 
jäkligt bra! l
 Det finns en längre krönika 
av Laura Fors på epilepsi.se/
arets-forsta-nummer-av-epilepsia

KRÖNIKÖR
LAURA 
FORS

Jobb: Psykolog 
på Vuxenhabili-
teringen, Region 
Norrbotten.
Bor: I lägenhet 
i centrala Luleå. 
Ursprungligen 
kommer jag från 
Övertorneå, en 
mindre by i Torne-
dalen.
Här mår jag som 
bäst: I en stuga 
utanför Sundsvall 
som jag brukar 
hyra några dagar 
varje sommar. 
Havet och den 
vedeldade bastun 
där är magiskt.

GÄVLEBORGS EPILEPSIFÖRENING gör en ny satsning på de 
unga medlemmarna. Johanna Björkman Sköld är 
föreningens ungdomsrepresentant, och hon jobbar nu 
för att nå ut till unga personer. Johanna har varit aktiv 
under flera år i Svenska Epilepsiförbundets barn- och 
ungdomsläger. 

– Gemenskap och trygghet är viktigt för att kunna 
växa, säger Johanna till P4 Gävleborg i en radiointervju. 

Johannas mål som ungdomsrepresentant är att fler 
unga ska känna sig välkomna och kunna träffa andra 
i samma situation och tillhöra en gemenskap där man 
inte är udda eller utanför. 

– Att vara ledare och ungdomsrepresentant gör en 
väldigt tacksam och ödmjuk. Det är roligt, och man 
träffar nya människor och får se dem utvecklas. l 
För kontakt med Johanna: jrbjorkman@gmail.com

Epilepsiförening 
fokuserar på unga  

WEBBSIDAN JOBBAFRISK.SE  informerar ungdomar, 
vårdnadshavare och elevhälsa om olika yrken 
och hälsorisker. På jobbafrisknpf.se, den nya 
utvecklingen av sidan, får du ännu mer informa-
tion om olika hälsotillstånd och vad arbetsplatsen 
ska tänka på när du jobbar. På den nya sidan finns 
fler hälsotillstånd beskrivna, till exempel epilepsi 
och psykisk ohälsa i samband med ditt yrkesliv. 
Många yrkesskador kan undvikas om arbets- och 
skolomgivningen har rätt kunskap. l

Jobba Frisk lanse-
rar ny webbsida 

”Jobba smartare, 
inte hårdare.”

Svenskt ordspråk

3 tips från  
redaktören

Brädspel med twist
SPEL. Jag har upptäckt en fantastisk 
variation på sällskapsspel: Ett enkelt 
Monopol blir roligare med Game of 
Thrones, Labyrint-spelet med Harry 
Potter och Cluedo med Sherlock 
Holmes. En bra hemsida för detta: 
spelexperten.se. l 

Snabba micro- 
kakor 
BAKNING. 
1. Smält 50 g smör i 
en kastrull. 
2. Vispa ihop 
smöret med 3 msk 
strösocker och 1 
ägg i en skål. Häll 
i 4 msk vetemjöl 
och 0,5 tsk bakpulver. Blanda. 
3. Häll upp smeten i en större mugg. 
Ställ in i micron i cirka 2 minuter. 
Njut! l

#ungKrönika

AGNES EKSELL  
Redaktör för #ung 
E-post: agnes.eksell@
epilepsi.se 
Ålder: 17 år 
Bor: Götene 
Fritid: Jag brukar spela 
spel och campa med 
mina vänner. Jag älskar 
att resa och utforska 
olika länders historia. 
Mer om mig: Jag blev 
diagnostiserad med 
epilepsi när jag var ca 14 
år. Det var en svår om-
ställning, och jag mådde 
inte alls bra. Med hjälp 
av min familj och mina 
vänner kom jag till slut 
upp på fötterna igen. Jag 
är en otroligt envis och 
klumpig person, och jag 
står för mina åsikter.

Lilla kemisten på 
Instagram 
EXPERIMENT. Att experimentera är 
roligt och intressant. Lilla kemisten är 
ett Instagramkonto 
där man kan titta 
på olika expe-
riment. Varje 
video kommer 
med en utförlig 
förklaring. Expe-
rimenten passar 
alla åldrar. Leta upp: 
@lillakemisten. l

”Vi är inte 
ansvariga för 

att en sjukdom 
drabbar oss.”

www

SATSNING.  
Johanna Björkman Sköld är ungdoms-
representant i epilepsiföreningen i 
Gävleborg.
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ÅRETS VUXENLÄGER PÅ Valjeviken är den 12–14 augusti. Detta trevliga och 
inspirerande läger riktar sig till vuxna som lever med epilepsi och deras 
anhöriga. Kursen kommer att ta upp frågor kring hur livet blev när det inte 
blev som det var tänkt och hur man kan gå vidare. Sista dag för anmälan 
och betalning är den 30 juni till blekinge.epilepsiforening@gmail.com. ●

Läs mer: epilepsi.se/arets-forsta-nummer-av-epilepsia

Välkommen till populära  
Valjeviken i augusti!

SÅ ÄR DET ÄNTLIGEN dags att börja ladda för ett fartigt och spännande läger 
för ungdomar med epilepsi den 26 juni–2 juli. Vi kommer att ha aktiviteter 
som disco, fotboll, konst och bild, men även tid för snack och sånt. Sista 
anmälningsdag är 7 maj till anna.eksell@epilepsi.se.  ●

Läs mer: epilepsi.se/ung

Ladda upp inför  
Summercramp!

DEN 26 MARS ÄR  det Purple Day – lila dagen. Den firas 
varje år över hela världen för att uppmärksamma  
epilepsi. Denna dag samlar vi bland annat in pengar  
till Epilepsifonden som delar ut medel till epilepsi- 

forskning. Hjälp till att sprida information och bär  
gärna något lila denna dag! ●

Håll utkik i sociala medier för mer information om hur  
Epilepsiförbundet uppmärksammar dagen. 

#Purple Day

Förbundsnytt

www

www

www.anhoriga.se

Nka publicerar en broschyr som sammanfattar två rapporter 
från Socialstyrelsen, som är underlag till en nationell strategi 
om stöd till anhöriga. 

I broschyren finner du kunskap och inspiration att utveckla 
stödet till anhöriga oavsett om du är politiker, möter anhöriga 
i ditt arbete eller själv är anhörig.

Den kan laddas ner eller beställas från www.anhoriga.se

Stöd till den som 
vårdar och hjälper 

en närstående

– en sammanfattning av Socialstyrelsens underlag 
till en nationell strategi

Nka 2021:4

Stöd till den som vårdar och 
hjälper en närstående

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Annons

BARN MELLAN 5 OCH 15 ÅR är varmt välkomna 
till barnlägret som anordnas av Epilepsi- 
föreningen i Skåne. Lägret genomförs i 
Furuboda 25 juli–29 juli. Vi kommer att ha 
roliga aktiviteter för barnen och intressan-
ta föreläsningar för föräldrarna. ●

Barnläger i  
Furuboda

För mer information:  
epilepsiforeningen.nsk@gmail.com
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”Det var fint att få träffas igen”
Aktiviteterna i Lin-
köpingsföreningen 
har under pandemin 
nästan legat helt nere. 
När det så blev lite 
lugnare med smitt-
spridningen under 
hösten, kändes det 
fint att få träffas igen.  
TEXT & FOTO MARIKA OCH LISE-LOTT 
SANDSTRÖM

Epilepsisjuksköterskan Nancy 
Marco Palenzuela har varit 
med på flera medlemsträffar 

i Epilepsiföreningen i Linköping, 
och nu bjöd vi in henne igen till vår 
medlemsträff i november 2021. 

Vid tidigare träffar hade det efter- 
frågats information från dietist och 
kurator. Nancy bjöd denna gång 
därför in två kollegor – dietisten 
Emmy Vänman pratade om ketogen 
kost, och Helena Tevérus Freed, 
neurokurator, pratade om vilket 
stöd som finns att få genom henne. 
Det blev också tillfälle att ställa 
frågor. Kvällen avslutades med fika 
och givande samtal. 

 
FÖRSTA ADVENT KUNDE vi träffas för 
föreningens traditionella advents-
fika. Vi var många som kom för att 

träffas, fika och se trollkarlen Mr 
Goran trolla. Flera av medlemmar-
na fick komma fram och hjälpa till 
med olika trolleritrick. Det var väl-
digt uppskattat. Vid fikat fick alla 
som ville ett ballongdjur, som Mr 
Goran vred ihop av ballonger. Kul! 

Tyvärr har julkonserterna i 
kyrkan, som inbringar pengar till 

medlemsträffarna, inte kunnat 
genomföras under de två senaste 
åren på grund av pandemin. Men lite 
pengar finns fortfarande kvar, och de 
planeras att användas till ett besök 
på Fenomenmagasinet så snart som 
smittspridningen har minskat. l

FINANSIERING. 
Medlemsträffarna 
i Linköpingsför-
eningen brukar 
bekostas med 
skänkta medel 
från julkonserter i 
Ulrika kyrka.

Hej förening!

TROLLERI. Trollkarlen Mr Goran 
fick hjälp av medlemmen Marika 
Sandström under ett av tricken. 

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm söker administratör

Anställningen är på deltid med huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Ekonomi, budget, redovisning, bokslut, löner och skatter
• Medlemsregister och medlemsavgifter
• Information, hemsida, medlemsblad
• Administration och förberedelser av kurser och möten m.m. Delta i vissa 
 aktiviteter, även kvällstid
Kompetenskrav: Gymnasieekonom eller motsvarande utbildning.

Ansökan skickas snarast till e-post kansli@epistockholm.se eller till Epilepsi- 
föreningen i Stor-Stockholm, S:t Göransgatan 82, 112 38 Stockholm. 

Liza Jonson
VD Swedbank Robur Fonder AB 

Stockholm 2022-02-14

404 844 kr
Utdelas till Svenska Epilepsiförbundet

från Swedbank Humanfond

Tack!

Liza Jonson
VD Swedbank Robur Fonder AB 

Stockholm 2022-02-14

404 844 kr
Utdelas till Svenska Epilepsiförbundet

från Swedbank Humanfond

Tack!



20 | Epilepsia nr 1 2022 Epilepsia nr 1 2022 | 21

Förbundsnytt

Vi finns i hela Sverige
 

VÅR STRÄVAN är att finnas till hands för dig som lever  
med epilepsi. Slå en signal eller skicka e-post till närmaste  
epilepsiförening så kan vi hjälpa till med information, råd  
och stöd. Här är alla våra lokala föreningar:

• Bohuslän 070-756 35 34, erland.wide@gmail.com

• Dalarna 073-058 39 55, kent.backrud@epilepsi.se 

• Gävleborg 076-007 24 96, epilepsigavle1@outlook.com

• Göteborg 031-13 60 62, epilepsigbg@gmail.com

• Halland 070-855 87 22, epilepsihalland@gmail.com

• Hultsfred-Vimmerby 073-506 85 52,  
anders.nilsson57@outlook.com

• Jämtland 070-509 66 38, annicaojbrant@bahnhof.se

• Jönköping 076-172 95 41, info@epilepsijkpg.se

• Kalmar län 0499-400 43, aniracdavidsson54@gmail.com

• Kalmar med omnejd 070-653 02 01,  

hertzbergarne@gmail.com

• Karlskrona 073-817 09 84,  
blekinge.epilepsiforening@gmail.com

• Kronoberg 073-058 39 55, kent.backrud@epilepsi.se

• Linköping 073-058 39 55, kent.backrud@epilepsi.se

• Lund 076-838 88 76, epilepsiilund@hotmail.com

• Malmö 040-18 16 10, epmalmo@gmail.com

• Norra Skåne 070-748 95 66,  
epilepsiforeningen.nsk@gmail.com

• Norrbotten 073-058 39 55, kent.backrud@epilepsi.se

• Norrköping 070-203 27 15, epilepsi.nkpg@gmail.com

• Oskarshamn 0499-400 43, bengedavidsson@hotmail.com

• Ronneby/Västra Blekinge 073-817 09 84,  
blekinge.epilepsiforening@gmail.com

• Skaraborg 070-277 40 40, sarand06@gmail.com 

• Stor-Stockholm 08-650 81 50, info@epistockholm.se

• Sundsvall 070-529 78 47,  
epilepsiforeningen.svall@gmail.com

• Södermanland 070-221 48 14,  
ordforande@epilepsisodermanland.se

• Uppsala 073-058 39 55, kent.backrud@epilepsi.se

• Värmland 073-058 39 55, kent.backrud@epilepsi.se

• Västerbotten 070-222 18 00, styrelsen@epilepsi-ac.se 

• Örebro 073-058 39 55, kent.backrud@epilepsi.se

www epilepsi.se 

facebook.com/svenskaepilepsiforbundet

@svenskaepilepsiforbundet

Pengar att söka för medlemmar 
och föreningar

Medlemmar i Väst-
manland kan söka 
pengar
FÖR ENSKILDA MEDLEMMAR finns det pengar att söka 
från Margareta Aldéns minnesfond, som förbun-
det förvaltar sedan i somras. Så länge det inte finns 
någon förening i Västmanland kan förbundet dela 
ut pengar från fonden till enskilda medlemmar.

Pengarna får enligt stadgarna delas ut till be-
handling av epilepsi samt utbildning och informa-
tion om epilepsi. l
Kontakt: info@epilepsi.se

SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET

E-post: info@epilepsi.se

Telefon: 070-629 41 06 
Bli medlem: epilepsi.se/medlemskap/

Dags att betala 
medlemsavgiften
DITT MEDLEMSKAP ÄR MYCKET VIKTIGT för epilepsiföreningarnas och förbundets 
verksamhet. Om du inte redan har fått en avi för årets medlemsavgift så 
kommer den inom kort från din lokalförening. Betala in avgiften så snart 
du kan, så får du Epilepsia även framöver och kan delta i föreningsakti-
viteter. Och om du tror att du redan fått en avi men inte kan hitta den, 
kontakta din lokalförening. 

Du som varit direktansluten medlem i förbundet har fått ett brev angåen-
de årets medlemsavgift. Om du inte betalt än så gör det gärna nu, så får även 
du kommande nummer av Epilepsia. Tack för att du är medlem! l

ANITA LEVIN VAR ENGAGERAD i Norra Skånes Epilepsiförening i över 40 år som 
både styrelseledamot och ordförande större delen av den tiden. Hon spred 
positivitet omkring sig, och när det blev diskussioner där man inte kunde 
enas hade hon ett uttryck: ”Nu tar vi nya tag!” 

Kristianstads läns Epilepsiförening bildades 1981, och Anita satt med i 
styrelsen och blev efter en tid föreningens ordförande. I den rollen tog hon 
ett stort ansvar även för föreningarna i Lund och Malmö, och när de två lä-
nen i Skåne slogs ihop till en region, 1998, tog hon initiativ till och drev till-
sammans med kamraterna i Norra Skåne-föreningen de årliga barnlägren i 
Furuboda samt tillsammans med Blekingeföreningen lägren i Valjeviken. 

VID FÖRENINGENS 40-ÅRSJUBILEUM utnämndes Anita till hedersmedlem och hon 
var även engagerad i förbundet genom att i flera år sitta med i valbered-
ningen. Det var med glädje som vi för några år sedan kunde tilldela henne 
Guldljuspriset för hennes stora engagemang i epilepsifrågorna. 

Jag hade många fina samtal med Anita, både på telefon och i samband 
med våra vistelser i Valjeviken, där hon deltog med sin son Mats. Samtalen, 
som jag kommer att sakna, handlade för det mesta om epilepsifrågor men 
även om livsfrågor i allmänhet. 

Tillsammans med vännerna i Skåneföreningarna minns vi Anita som den 
vänliga, hjälpsamma och kunniga människa hon var och som man alltid 
kunde ringa till för att få ett gott råd eller bara ”prata av en stund”. l 

Berndt Ohlin, ordförande Epilepsiförbundet

En god vän i 
ordets rätta 
bemärkelse 
och en käm-
pe inom vårt 
förbund har 
lämnat oss 
efter en längre 
tids sjukdom. 
Anita Levin läm-
nar efter sig ett 
stort tomrum hos 
familjen och vännerna 
samt i föreningarna i Skåne, där hon varit  
en sammanhållande och drivande kraft.

Till minne av  
Anita Levin

Starta en ny  
förening 
PÅ GOTLAND OCH I VÄSTMANLAND finns det 
pengar till att starta upp en ny förening, om 
intresse finns hos våra medlemmar. 

Förbundet förvaltar sedan något år tillbaka pengar 
från nerlagda föreningar på Gotland 44 487 kronor, 
i Västmanland 39 366 kronor och i Köping-Arboga- 
Kungsör 9 746 kronor. Det är pengar som skulle kun-
na gå till viktig verksamhet för personer med epilepsi. 

Nya föreningar i Västmanland kan även söka pengar 
från Margareta Aldéns minnesfond, se nedan. l

Kontakt: info@epilepsi.se

Föreningsaktiviteter
STIFTELSEN ESTRID OCH GUSTAV JOHANSSONS fond utlyser 
medel två gånger om året. Fondens ändamål är att 
ge anslag för aktiviteter till förbundets lokal- 
avdelningar. Det går att söka pengar från 
fonden om epilepsiföreningen, eller du som 
medlem genom din förening, vill anordna en 
aktivitet för era medlemmar. Ansökningsdagar 
är den 1 maj och den 1 oktober varje år. l

Info & ansökningsblankett: epilepsi.se/om-oss/lankar

FOTO: Shutterstock
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Korsord & kul

SKRIV DE TVÅ meningarna/orden från korsordet på ett vykort och skicka 
till Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg. Eller skicka 
via e-post till info@epilepsi.se. Ditt svar, märkt med ”Krysset 1”, ska vara 
förbundskansliet tillhanda senast den 8 maj 2022. 

TRE LYCKLIGA VINNARE får två Sverigelotter med möjlighet till storvinst. 
(Svenska Epilepsiförbundet är medlemmar Folkspel, vars intäkter går 
tillbaka till medlemsförbunden.) Vinnarna presenteras i nästa nummer av 
Epilepsia. Lycka till!

Krysset nr 1

BLAND DEM SOM löst korsordet med rätt 
svar i Epilepsia nr 4 2021, har vi dragit 
tre vinnare som har Sverigelotter på 
väg till sig: Sara Malmberg i Linköping, 
Erik-Åke Tranberg i Falun och 
Margareta Lundqvist i Sollentuna. 
Grattis!

CITATTÄVLINGEN i nr 4 2021 vanns av  
Viktoria Johansson i Högsby, som på 
sidan 17 hittade citatet ”Jag är 72 år, 
egentligen pensionär men fortfarande 
anställd på min gamla arbetsplats.” Vi 
sänder två biobiljetter till dig – grattis!

Grattis! Ni vann!

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

”Alla som kontaktar  
oss bidrar till ökad 
kunskap.”

MENINGARNA /ORDEN vi letade efter var: ”väghållning”, ”veteraner”, ”EEG” 
och ”kurvtagning”.

Rätta lösningen på förra krysset

FÖRBERE- 
DA & SÄTTA   

I  VERKET

ALASKA
BE NÅN 
VISA ID

NUMMER        
I  IS-        

NUMMER

 STRECK  I 
RÄKNINGEN

NYFIKEN 
LENA

ENBÄR- 
ÄTAR-      
FÅGEL

SOVA UTE 
FAST INNE

MÅL-       
GÖRARE?

PARTI-         
LEDAR-    

THERESA

FORN- 
NORDISKA 
GUDINNAN

DON OM 
PERSON

GÖRS DET 
EFTER 
EFTER- 

RÄTT
EN UPP- 

LEVELSE

BLEKNA 
SOM 

KNOGAR

TRÄD

JANUARI- 
STORMEN 

2007

KATT
OLYCKA

JÄTTE- 
PROPPEN 
FRÅN 40- 

TALET

BEBIS-     
VIRUS

TJÄNST-   
GÖRING

KAN KNIPA 
KÄFT

UTAN 
STRAFF-   
PÅFÖLJD

SÄTTA    
UPP

MYNNAR     
I  DONAU

KRAFT

GETT HALS, 
MEN EJ  

SOM ORNE

TILLADE

SÅN KAN VA TONISK 
ELLER KLONISK, ELLER 

BESTÅ AV MYOKLONIER

PERSON SOM KAN GE 
FÖRSTA HJÄLPEN VID 

OLYCKSFALL

BYTS 
MEDELST 

ZAPPNING

LYCKO- 
TILL- 

STÅND

DISSAR 
HÖGRE 
MAKT

I HÖGRE 
GRAD PÅ 
FLASKA

VILL 
FÖRETAG 

FÅ GOD
ANSIKTS- 

NYANS 
PÅ TRÖTT 

TRÄD- 
KRAM- 
ARE? 

STEKA 
HASTIGT   

& HETT

MENAR
GÖR TAN-
KAR ÄVEN 
HOS LITEN 

SKADE-    
INSEKT?

HAR 
LJUDIT 

FRAMFÖR 
SOLLIDEN- 

SCENEN 
SEDAN 
1979

VAR BÅT 
TILL BÅT- 
NAD FÖR

DJUR PÅ 
DASS

HYPERNERVOKUSTIS-
KA DIAFRAGMAKON- 

TRAVIBRATIONER

KORT      
FÖR GIN- 

DRINK

HIMMELSK 
GLASFIBER- 

KALUFS

MOT- 
PRES-     
TATION 

SOM FÅR 
HÅRET   

ATT RESA 
SIG!

LÄNGTA
KAN VI MED 
FRÅNVARO

VILDSINT

FÖRETAG 
MED HÄST- 

KRAFTER
GRYM

SY IHOP

EN VISS 
BESTÄMD 

AV TVÅ
RULLAR           
I  RIOJA

GORMAR
SOLGUDHERRE          

I  HULL

FÅNAT

AXLA        
MED SIG

RESPONS
NÄSVIST 

BARN?
HAR TIDER 
& KÄRLEK 
SOM GÅTT

BRYNÄS- 
STAD

ALLING 
OCH      

FREEMAN

SÄGER 
OSÄKER

GRAMSE
AVSIDES 
BELÄGEN

Konstruktör: Lena Holmlund lena-holmlund.com  
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VINNAREN I FOTOTÄVLINGEN UTSEDD. I vår senaste fototävling var temat frost. Vinnaren är utsedd, och priset 
går till Helena Sandin i Gällivare – tack för en fin bild och bildtext, grattis! Två biobiljetter och två Sveri-
gelotter är på väg till dig. Temat för nästa fototävling är vårkänslor. Mejla din bild och bildtext samt din 
adress till info@epilepsi.se senast den 8 maj 2022.

Läsarbilden: Frost

SUDDA

EDGAR 
ALLAN
SVÄNG

BLIR NOG KOSTNAD 
FÖR TRYFFELSÅSEN?
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Konstruktör: lena-holmlund.com   lena.v.holmlund@gmail.com 
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SÄND SVARET OCH din fullständiga 
adress till: info@epilepsi.se eller 
till Svenska Epilepsiförbundet, 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg, 
senast den 8 maj 2022. Då är du 
med i vår utlottning. 
Lycka till!

Snön den faller lätt och lugnt ner från himlen. Se så vitt och fint det blir, lugnar oss en liten stund. 
Vita lilla snöflinga där, tack för att du finns. 

Konstruktör: Lena Holmlund, lena-holmlund.com



POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsändes  
försändelsen med ny adress.

Epilepsia utges av 
Svenska Epilepsiförbundet.  

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

epilepsi.se/medlemskap  |  070-629 41 06  |   info@epilepsi.se

BLI MEDLEM NU!

Som medlem i Epilepsiförbundet och våra lokalföreningarna bidrar du till att vi kan:

• informera allmänhet och myndigheter om problem och behov vid epilepsi
• främja förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för personer med epilepsi
•  verka för vetenskaplig forskning och utveckling inom epilepsiområdet
•  arrangera förenings- och studieverksamhet som bryter den isolering som epilepsi kan leda till
•  motverka fördomar om epilepsi.

När du är medlem får du bland annat:
•  tidningen Epilepsia hem i brevlådan fyra gånger per år
•  inbjudningar till föreläsningar, webbinarium, aktiviteter, möten och läger
•  rabatt på hotellvistelser i Sverige och övriga Norden
• möjlighet att kontakta Funktionsrättsbyrån för råd och stöd i rättighetsfrågor
•  möjlighet att teckna försäkring i Unik försäkring, anpassad efter din livssituation.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM – DU ÄR VIKTIG!

Var med och påverka 
framtidens epilepsivård!


