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”Hur blir vi många 
fler medlemmar?”

E    n kongressperiod skulle kunna liknas vid en ishockeymatch över tre 
perioder, och vid årsskiftet går vi in den sista perioden – det tredje 
kongressåret. 

Vi startade det första kongressåret 2020 med ett helt nykomponerat team 
på kansliet, som förutom att skapa nya rutiner också fick ta sig an jobbet 
med vikande medlemssiffror. Vi lyckades genom ett stundtals hårt arbete 
både att få ihop ett slagkraftigt kansliteam och att bryta den negativa tren
den på medlemssidan. 

Det andra kongressåret, 2021, har vi trots pandemi fokuserat på att 
konsolidera verksamheten, att driva på i våra intressepolitiska hjärtefrågor 
samt att synliggöra oss i olika medier. Kansliet har stundtals bokstavligen 
”gått på knäna”, men vi har tillsammans inte tappat fokus på det som är vik
tigt – intressepolitiken, synliggörandet och medlemmarna. 

NÄR VI NU går in i det tredje kongress
året innebär det för oss alla att lägga 
tid, kraft och engagemang på den 
viktigaste frågan för förbundet och 
föreningarna: Hur blir vi många fler 
medlemmar? 

Målsättningarna med synlig 
görande och intressepolitik är vi på 
god väg att nå. Vi syns mer i debat
ten, vi är en uppskattad remiss 

instans och de båda arbetsgrupperna inom NPO är i slutfasen av sina 
arbeten och på väg ut med slutremisser. 

Vänner, vi står starka som organisation, och nu går vi in i slutspurten 
med målsättningen att kunna presentera ett bra bokslut för 
de tre kongressåren vid kongressen i oktober, samtidigt 
som vi lägger grunden för den kommande kongress 
perioden därefter. l

Nr 4 2021. Årgång 51.
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”Vi står starka som 

organisation, 
och nu går vi in 
i slutspurten.”

BERNDT OHLIN
ordförande Epilepsiförbundet

ATT NPO-ARBETSGRUPPERNAS 
arbete förverkligas och att vi kan se 

att riktlinjer genomförs för en förbättrad 
sammanhållen epilepsivård i hela landet.

2ATT DET FORTSATTA arbetet med 
medlemsrekrytering ger resultat, så 

att vi blir många fler medlemmar i epi-
lepsiföreningarna runt om i landet.

3ATT VÄRLDSEPILEPSIDAGEN den 
14 februari ska ge ett lika bra avtryck 

i debatten som det blev i samband med 
den förra Världsepilepsidagen som vi 
genomförde.

BERNDTS FÖRVÄNTNINGAR INFÖR HÖSTEN

Under familjehelgen fick 
de yngre deltagarna göra 
olika lekar och övningar.
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Just nu

FORSKNING OM EPILEPSI uppmärksammas i årets Onkel 
Adams pris. Fredrik Elinder, professor i 
molekylär neurobiologi, får pris för sin 
forskning där bland annat epilepsi 
ingår. Han forskar om mekanis-
merna bakom de elektriska im-
pulser som driver både hjärnans 
aktivitet och hjärtats slag. Flera 
sjukdomstillstånd, exempelvis 
epilepsi och hjärtrytmrubbning-
ar, orsakas av att nerverna alltför 
lätt skickar impulser även när de 
egentligen inte borde gör det. 

– Ju fler patienter jag pratar med, 
desto mer inser jag vilken förödande 
sjukdom epilepsi är, säger Fredrik Elinder. 

Han vill gärna bidra med det han kan men 
påpekar att det är oerhört svårt att nå fram till ett nytt läke-
medel. 

– Men på vägen dit kan vi med vår forskning bidra med 
pusselbitar som andra kan bygga vidare på. 

Onkel Adams pris instiftades våren 2020 och delas ut i syfte 
att främja medicinsk forskning vid Linköpings universitet. l 

EN UTREDNING OM hur tandvårdssyste-
met ska utvecklas är ute på remiss. 
Funktionsrätt Sverige, där Svenska 
Epilepsiförbundet är medlem, har 
lämnat ett remissvar och poäng-
terar bland annat att det i utred-
ningen saknas förslag om tandvård 

bekostad med offentliga medel.  
Skillnaderna mellan tandvårdens och 
den ordinarie vårdens högkostnads-
system är alltför stora. ”Vi vill se  
politiskt initiativ för en tandhälsa 
som ryms inom hälso- och sjukvår-
den”, skriver Funktionsrätt Sverige. l

UNDER DEN INTERNATIONELLA kongres-
sen, som hölls via en digital platt-
form, lyftes en rad viktiga ämnen 
fram. Det hölls föredrag och dis-
kussioner om bland annat diagnos-
tisering och utvärdering med hjälp 
av telemedicin (vård på distans via 
t.ex. videolänk, reds. anm.), genetik 
och epilepsi, avancerade metoder 
för diagnostik samt bästa möjliga 
epilepsikirurgi. 

International Bureau for Epi-
lepsy, IBE, hade en egen dag under 
kongressen. Deras tre program-
punkter – om epilepsi som nationell 
hälsoprioritet, om unga personers 
perspektiv på epilepsi samt hur 
psykosociala sidor av epilepsi kan 
tas om hand – finns att se och höra 

Epilepsiforskare 
får pris 

Epilepsivårdens framtid lyfts fram
I början av hösten 
hölls International 
Epilepsy Congress,  
IEC 2021. Framtiden 
för epilepsivården 
diskuterades utifrån 
olika perspektiv. 

(på engelska) via Youtube. Varje 
programpunkt är ungefär två tim-
mar lång, men det kan vara värt att 
lägga tid på att lyssna för den som 
är intresserad. l

SÖK PÅ YOUTUBE:
•  Making epilepsy a national health priority.
•  Empowering youth to raise their voices.
•  Psychologic treatment and selfmanagement of epilepsy. 

Tandhälsa för alla

Två lästips:

HÄLSA. Rätten 
till tandvård  
måste förbättras. 

PÅ TAL OM ÅLDER. PSYKISKT VÄLBEFINNANDE 
– OAVSETT GENERATION 
En rapport från Mind. 

Organisationen 
Mind har arbetat för 
psykisk hälsa sedan 
1931. De släppte 
nyligen en rapport 
som uppmärksam-
mar utmaningar 
vad gäller psykisk 
ohälsa hos de äldre 
generationerna och vad vi som samhälle bör göra åt 
dessa utmaningar. 

Flera problemområden identifieras, och Mind ger 
rekommendationer som syftar till att främja det psy-
kiska välbefinnandet hos äldre personer. Ett exempel 
på problemområde är ensamhet och utanförskap, där 
Mind rekommenderar: 

1) öka förutsättningarna för social gemenskap
2) tillhandahåll icke-digitala alternativ 
3) ge plats för meningsfulla samtal. 

Läs mer: mind.se/psykiskt-valbefinnande- 
oavsett-generation 

HELA LIVET. EN LÄKARES ERFARENHETER 
OM HÄLSA, FORSKNING OCH VARDAGENS 
UTMANINGAR  
En bok och ett koncept av Anders Rosengren. 

I en stor forskningssatsning 
har Anders Rosengren – leg. 
läkare, professor vid Göte-
borgs universitet – tillsam-
mans med forskarkollegor 
tagit fram en metod som 
ska hjälpa människor med 
kroniska sjukdomar att 
leva hälsosammare och 
hållbarare. 

Via ett webbaserat 
självhjälpsverktyg, 
Livsstilsverktyget, får 
man ställa små reflek-
terande frågor till sig själv. Man blir på 
så sätt mer medveten om vad man gör i vardagen och 
upptäcker personliga lösningar för att må bra utifrån 
sina egna förutsättningar och i sin egen takt. 

I boken Hela livet (Norstedts, 2021) beskrivs kon-
ceptet på ett personligt och berättande sätt. Anders 
Rosengren tar där forskningsresultaten ett steg vidare 
för att inspirera människor att se på hälsa i ett större 
perspektiv.

IEC 2021. Årets kongress  
var den 34:e i ordningen.
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Linnéa pratar med ögonen och 
musicerar med hela kroppen

DET ÄR BAKNING på gång i köket. 
Linnéas två äldre systrar bakar 
muffins; Linnéa är med på ett hörn. 
Systrarna knäcker ägg och blandar 
ihop ingredienserna. Linnéa väljer 
muffinsformar genom att peka med 
ögonen när mamma Anna håller 
fram olika formar. 

– Det var ingen tvekan; Linnéa 
väljer de lila formarna, säger Anna. 

Den ena systern håller i bunken. 
Den andra systern räcker vispen 
till Linnéa, fattar hennes hand och 
lägger den på vispen. De hjälps åt att 
vispa en fluffig smet. 

FÖRÄLDRARNA ANNA OCH PETER tycker 
att Linnéa är väldigt tydlig. Är det 
något hon inte tycker om tittar hon 
bort. Är det något hon vill ha viftar 
hon ofta med armarna, och när hon 
väljer frukt tittar hon på den. 

– Vi har lärt oss att läsa av henne.
Hon har mycket ljud för sig, och vi 
har lärt oss vad hon vill med ljuden, 
säger Anna.  

– Skriker hon rakt ut så vill hon 
något. Viftar hon så är det något 
som är bra, förklarar Peter. 

Det svåraste i kommunikationen 
är om Linnéa önskar något eller är 
ledsen. 

– Man får börja se om det sitter 
åt någonstans och gör ont. Vi går 
igenom hela Linnéa och till slut har 
vi kanske hittat rätt, säger Anna. 

NÄR LINNÉA VAR runt tre månader bör-
jade hon få anfall och kramper. Hon 
undersöktes med EEG och MR, och 
man konstaterade att hon hade epi-
lepsi. Hon fick tunga mediciner och 
blev som ett paket. Anna berättar 
att de dagarna var förskräckliga. 

– Linnéa var ju fortfarande 
Linnéa, vår lilla tjej. Men det var så 
oroligt att inte veta. 

De fick leva med epilepsin; diag-
nosen CDKL5 kom först 2013, efter 
många prover och lång väntan. När 
de fått veta diagnosen började de 
googla, men de hittade väldigt lite 
information  – mest utländska sidor 
som inte hjälpte familjen framåt. 

– Det var ju det här vardagliga 
som vi ville veta. 

Och uppgifterna stämde inte heller 
med vad de upplevde hos Linnéa. Det 
kan se väldigt olika ut från person 

Linnéa är tio och ett 
halvt år – en liten pigg 
tjej som är glad för det 
mesta. Hon är tyd-
lig med vad hon vill, 
trots att hon inte kan 
prata eller gå själv.  
TEXT & FOTO ANDERS GUSTAFSSON, 
SEMPREMEDIA

till person trots samma diagnos. 
– Linnéa kan äta, tugga och svälja, 

men andra har pegg, en slang som 
går direkt till magsäcken. Linnéa kan 
inte gå, men det är många som kan 
det, berättar Peter.

FAMILJEN HOPPAS ATT Linnéa kommer 
att bli bättre. 

– Man får aldrig ge upp hoppet. 
Visst, livet hade blivit mycket
enklare om Linnea 
hade kunnat gå 
och prata som 
vilket barn 
som helst, 
men jag vill 
inte byta bort 
henne mot något 
i världen, säger Anna 
med eftertryck. l

FAKTA

CDKL5-SYNDROM
En mutation i 
CDKL5-genen på 
X-kromosomen; 
uppstår oftare hos 
flickor än pojkar. 
Kognition, motorik 
och kommunika- 
tion påverkas. 
Symtomen varierar 
mellan individer. 
Särskilt typiskt är 
tidig och oftast 
svårbehandlad 
epilepsi, redan 
under nyföddhets-
perioden.  

MUSIKTERAPI. Hos musikterapeuten Tobbe väcks lusten 
att styra musiken. Tobbe börjar spela en melodi. Musiken 
saktar in; Linnéa känner att den vill vidare. Hon ger en 
impuls på cymbalen, och Tobbe svarar med att musiken 
får fortsätta. Samspelet går vidare – ett lyssnande,  
tagande och givande.

”Alla förstod och fanns 
där för varandra” 

F amiljerna anlände på fredags-
kvällen och tillsammans åt vi 
middag och presenterade oss.

Lördagen startade med lek och 
bus för barn och unga medan för-
äldrarna fick lyssna på intressanta 
föreläsningar – med Evis Bergenlöv 
och Helen Kindstedt om hållbart 
föräldraskap samt med Ingrid 
Olsson Lindberg, barnneurolog, om 
epilepsi. Dagen blev lång men bra. 

PÅ SÖNDAGEN, efter en natts välbe-
hövlig sömn, fick de yngre springa 
av sig ute i höstvädret. Föräldrarna 
lyssnade på Samuel Holgersson, 
sjuksköterska på Ågrenska i Göte-
borg. Han pratade om syskonskap 
och hur det kan vara när man har 
en funktionsvariation i familjen. 
Samuel spenderade också tid med 

våra yngre deltagare, med olika 
typer av lekar och övningar. 

Alla som deltog fann glädje och 
trygghet i att de förstod och fanns 
för varandra på ett sätt som man 
inte alltid upplever annars. 

Tack till er som var med denna 
helg – kärlek till alla föräldrar, barn 
och ledare! l

Den 15–17 oktober var det dags för familjehelg.  
Efter ett uppehåll som känts som en evighet fick 
vi möjlighet att faktiskt träffa varandra.  
TEXT ANNA EKSELL, SARA ANDERSSON  FOTO SOFIA SEGERGREN, CELINE MEDINA

ANNA EKSELL, 
ungdomskonsulent 
på Epilepsiförbun-
det.

KAROLINA PALMBERG hade yoga för både små och stora.
Lekar och övningar gjorde att vi hade ont i magen av skratt.

SARA  
ANDERSSON, 
styrelseledamot i 
Epilepsiförbundet.

På lägerVi med sällsynt diagnos
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Innehåll

Epilepsiappar –  
en tillgång i vardagen

Appar har blivit en naturlig del i vardagen 
för många. Det finns några appar som 

kan underlätta för den som lever med 
epilepsi, och vi hoppas nu att det  
kommer en app som kan skicka rele-
vant information direkt till läkaren. 
FOTO UNSPLASH, SHUTTERSTOCK

Epsy och Epilepsy Journal ser det framför allt som en 
stor fördel att kunna samla all relevant data i en och 
samma app. Det underlättar vid läkarbesök när man vill 
återge vad som hänt.

JONAS FURBERG SÄGER att det skulle underlätta enormt 
om apparnas rapporter kunde kopplas direkt till pa-
tientportalen hos Svenska neuroregister. Det finns en 
patientportal (Patientens Egen Registrering, PER) där 
personer med vissa neurologiska diagnoser – epilepsi, 
ms, narkolepsi, parkinson med flera –  på egen hand kan 
registrera uppgifter. En återkoppling i form av en över-
siktsrapport beträffande sjukdomen och behandlingen 
fås direkt i systemet. Man blir på så sätt mer delaktig i 
beslut om behandling och har möjlighet att rapportera 
felaktigheter, det vill säga kvalitetssäkra vården. 

Det finns idéer om att utveckla en app som kan 
knytas till sjukvården via epilepsiregistret och PER, 
vilket Svenska Epilepsiförbundet välkomnar. I väntan 
på en sådan app – i stället för att bland inköpslistorna i 
Anteckningar gömma en notering om nya biverkningar, 
och i stället för att logga ett anfall i Google Calendar, 
bland inbokade möten – prova Epilepsy Journal eller 
Epsy för att underlätta den delen av vardagen. l

FLER APPAR?

HAR DU tips på 
andra appar som 
kan underlätta för 
den som lever med 
epilepsi? Mejla 
info@epilepsi.se 
och berätta.
Skriv ”apptips” i 
meddelanderutan. 

Danska Epilepsi- 
föreningen har 
också nyligen tittat 
på epilepsiappar. 
Läs deras tips här: 
epilepsiforeningen.
dk/nyheder.

Vardagstips

DIGITALT. Appar har blivit en helt 
naturlig del av vardagen för alltfler 
människor. 

Lägg till äpplen på inköpslistan! Vi tar fram smart-
telefonen och lägger till frukt och grönt i appen 
Anteckningar. ”När har vi möte på måndag?” Vi 

öppnar Google Calendar och bläddrar fram till nästa 
vecka för att konstatera att vårt rendezvous börjar 
klockan 08.00. ”Jag lyckades nå över 10 000 steg i dag. 
Jag slår vad om att du inte ens har gått halva den sträck-
an!” Vi öppnar appen Hälsa och en stor siffra visar det 
exakta antalet fotsteg som tagits under dagen. 

Våra digitala personliga assistenter, smarttelefoner-
na, förser oss dagligen med diverse tjänster. Förutom de 
reguljära apparna som ersatt anteckningsblock, filofax 
och stegräknare utvecklas ständigt nya applikationer 
för specifika tjänster. För oss som lever med epilepsi kan 
vardagen innehålla obehagliga biverkningar, oväntade 
anfall samt oavsiktliga över- eller underdoser av medicin. 
Finns det appar som tillhandahåller tjänster som mot-
arbetar sådana svårigheter och underlättar vår vardag?  

I EN INTERVJU med Jonas Furberg, sjuksköterska på neu-
rologavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, 
angående användning av epilepsiappar, uppger han att 
de uppmuntrar patienter att använda sig av en särskild 
app, EpilepsiAppen. Den är svenskspråkig och rymmer 

olika funktioner, såsom verktyg för anfallsdagbok och 
medicinpåminnelser. Dock har appen inte kunnat 
stöttas finansiellt under pandemin och är för tillfället 
inte tillgänglig. Det är därmed av stor nytta att göra sig 
bekant med andra appar med liknande funktioner. 

JAG GICK MED i nio Facebookgrupper, relaterade till epilep-
si, för att undersöka huruvida epilepsiappar används av 
dem som lever med epilepsi och/eller deras närstående. 
I grupperna frågade jag om folk använder epilepsiappar 
och i så fall vilka. Av totalt cirka 30 svar drog jag slut-
satsen att såväl nationellt som internationellt används 
främst Epsy och Epilepsy Journal. 

I gruppen EPILEPSY, med över 14 600 medlemmar, 
skriver en person från New Orleans: ”Epsy is a seizure 
tracker and helps to get a quick picture of the frequ-
ency of your seizures.” I gruppen Epilepsi för vuxna och 
anhöriga skriver en: ”Epilepsy Journal rekommenderade 
min neurolog mig. Superenkel att fylla i.” En i gruppen 
Epilepsi finns på Facebook säger om samma applikation: 
”Gillar den. Lätt att använda och bra för att hålla koll på 
anfall. Perfekt att om man som vi har en nära kontakt 
med läkare. Den mäter längd på anfall. Du kan se hur 
många anfall personen har fått.” Många användare av 

TEXT  
Julia Harryson
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Äntligen jubileumsfest i Norra Skåne
I oktober firade 
Epilepsiföreningen 
Norra Skåne 40 år 
med mat, underhåll-
ning, mingel och 
ceremonier.  
TEXT THONIA ROTH

Epilepsiföreningen Norra Skåne 
bildades den 24 april 1981, med 
namnet Epilepsiföreningen i 

Kristianstad Län. I en interimsty-
relse ingick AnnaGreta och Gösta 
Martinsson, Seved Olsson, Kjell-
Åke Lindell, Kerstin Englund samt 
suppleanterna Alva och Annika 
Asai. 

Aktiviteterna var få under det 
första året, men man åkte på 
konferenser och utbildningar och 
planerade en kurs i modern dans.
 

INFÖR VÅRT JUBILEUM tittade vi tillba-
ka på gamla dokument och såg att 
vi har ett par medlemmar kvar från 
den där första tiden. Det var extra 
roligt att vi kunde bjuda in och 
fira dem. Föreningen startade sitt 
första år med 25 medlemmar; nu 
är vi drygt 200. Vi försöker ordna 
aktiviteter för alla åldrar – dans 
står dock sällan på schemat. 

Vår jubileumsfest blev nästan 
inte av. På 40-årsdagen fanns ju 
så många restriktioner på grund 

av pandemin. Men nu blev det till 
slut en lyckad fest med god mat och 
musik, känslosamma tal och ett 
högtidligt firande av hedersmed-
lemmar. 32 medlemmar närvarade 
på restaurang Farozon i Hässle-
holm, och Jörgen ”Bengan” Svens-
son underhöll mellan rätterna.  

VI UTNÄMNDE FYRA hedersmedlem-
mar, varav två var med och bildade 
föreningen för 40 år sedan: Gösta 
Martinsson och Annika Asai Frit-
zon. Gösta är alltjämt medlem men 
kunde tyvärr inte närvara på festen. 
Annika är aktiv som förtroendevald 
revisorssuppleant och fick motta 
diplom, standar och blommor. 

Vi passade även på att formellt 
utnämna Ove Forsell till heders- 
medlem. Tack vare hans generösa 
stöd kan föreningen anordna akti- 
viteter som inte pressar medlem-
marnas ekonomi; vi kan också ha 
anställd personal på kansliet. 

Den fjärde hedersmedlemmen 
är vår mångåriga ordförande Anita 
Levin, som trots stora utmaningar i 
privatlivet har satsat på föreningen 
i nästan 40 år. Vi är skyldiga henne 
stort tack. Hon kunde tyvärr inte 
närvara men sonen, Mats Levin, 
tog emot utmärkelsen och höll ett 
känsloladdat tacktal. l

JUBILEUM  

FESTEN arrange-
rades i samarbete 
med ABF Nordost 
Skåne. Epilepsi- 
föreningen i Lund 
med omnejd 
och Svenska 
Epilepsiförbundet 
uppvaktade.

ÅSKÅDARE. Hanna Ortman,  
Liv och Christopher Backlund

GOLFARE.  
Mats Levin

MIDDAGSGÄSTER.  
Sol-Britt och Linn Hallberg

JUBILEUMSDELTAGARE.  
Wiveka Jönsson, vice ordförande i Norra Skåne, höll tal. 

Hej förening!

KRÖNIKÖR
NIKLAS 
BJURSTRÖM

”Frihet är att 
slippa vara otrygg” 
Vad är frihet? För många känns svaret självklart. 

Men är det så? I veckan såg jag, på bio, Aretha 
Franklin sjunga om frihet inför en församling i 

Alabama. Någon dag senare förklarade en ledarskribent 
i SvD att frihet är att få välja mellan olika partier och 
skolor. Var det detta Aretha Franklin tänkte på när hon 
fick med sig den svarta publiken att sjunga om freedom? 

På Youtube finns en intervju med 
soulstjärnan Nina Simone där hon 
får frågan vad hon anser är frihet. 
Hon vill först inte svara, för det vet 
väl alla. Men till sist säger hon: Att 
slippa vara rädd. 

Jag har tänkt på Nina Simones 
svar många gånger – att slippa vara 
rädd.

I somras vaknade jag stående i 
min stuga på Öland, halvnaken  
med blödande fötter och ben. Sam-
tidigt kliver två ambulanspersonal 
in, plåstrar om mig och frågar om 
jag vill med till lasarettet. Jag för-
står ingenting. 

Jag hade fått ett anfall i gryning-
en och gått ut. Vandrat i väg barfo-
ta, halvnaken och med en sömn-
mask på trekvart. Måste ha sett knäpp eller skrämmande 
ut. Men ingen granne såg mig när jag gick runt och ryck-
te i deras bildörrar. Jag slutade ”promenaden” med att sli-
ta bort registreringsskylten på vår bil, innan jag till sist 
gick tillbaka in. Då var min särbo med mig i stugan, och 
hon hade ringt efter ambulans. Men jag kunde ha varit 
ensam och slagit mig rejält. 

NU HÄNDER DET sällan att jag vandrar upp på natten, men 
ändå är jag rädd att det ska hända igen. Speciellt när jag 
sover på okända ställen. Hotellrum går sällan att låsa 
inifrån, och balkongdörrar saknar ofta lås från insidan. 
Tänk om jag bara går i väg... För mig skulle frihet vara 
att slippa vara otrygg. Att kunna somna och veta att 
jag vaknar i sängen och inte i en korridor eller på en 
grusplan. 

DET HAR JU kommit nationella riktlinjer för epilepsivård. I 
dessa trycker man på att de som behöver ska ha tillgång 
till neurolog och neurologsjuksköterska för att följa 
upp behandlingen. Men riktlinjerna är inte tvingande 
utan ska vara ett stöd för regionerna när de utvecklar 
epilepsivården. 

Fortfarande saknar många tillgång till en neurolog 
eller specialistutbildad sjuksköter-
ska. Det saknas en tydlig styrning 
som möjliggör detta. Neurolo-
gernas utbildning är betald av oss 
skattebetalare, och då borde vi 
även ha möjlighet att styra var de 
ska arbeta. Alla kan inte vara i en 
handfull regioner. 

En gång i tiden fick präster 
flytta till lediga pastorat efter ge-
nomgången utbildning, för kyrkan 
ansåg att alla i Sverige skulle kun-
na besöka sin präst. Varför kan vi 
inte ställa motsvarande krav på 
neurologer? 

 ETT STEG FÖR ökad frihet är att 
vi alla har en husläkare och en 
neurolog. När jag kom 

hem till Stockholm, efter min promenad 
i somras, ringde jag till min neurolog 
och fick snabbt en tid. Tyvärr hade 
han sedan jag besökte honom 
sist blivit helt privat, så när be-
söket var över räckte han över 
ett inbetalningskort på 752 
kronor. Men det är väl en del 
i det nya Sverige. l

”Ambulans- 
personalen 
plåstrar om 

mig och frågar 
om jag vill med 
till lasarettet.”

Jobb: Är pensio-
när men har bland 
annat jobbat 
som utredare på 
Socialstyrelsen.
Bor: Stockholm. 
Här mår jag som 
bäst: På vintern 
är det bäst på 
Kungsholmen, 
men på våren och 
sommaren trivs 
jag bäst på Öland.    
   Och riktigt bra 
mår jag när jag 
slipper tänka på 
alla mina sjuk-
domar och min 
dåliga hörsel.

Krönika Hej förening!
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Bor i: Gävle
Familj: Maken Maths, tre bonus-
barn och två bonusbarnbarn
Är medlem i: Epilepsiföreningen i 
Gävleborg, Neuroförbundet Gäst-
rikland, Taubesällskapet, Svenska 
Kryssarklubben samt Friskis & 
Svettis.

ANNELI SILVESPARR

”Tatueringen ger 
möjlighet att infor-
mera om epilepsi”

V i träffas på epilepsiföreningens kansli i Gävle, där 
jobbar Anneli ideellt som sekreterare och kans-
list. Hennes dialekt skvallrar om rötter på annat 

håll, närmare bestämt södra Stockholm. Hon flyttade 
till Gävle för femton år sedan, för svärmors skull, och 
stortrivs. Men om något år går ändå flyttlasset söderut, 
kanske till Kalmar eller Västervik. 

– Min make Maths har polyneuropati, som är en 
nervsjukdom, och det är besvärligt för honom med vint-
rarna här. Egentligen vill jag inte flytta, men jag hoppas 
att vi kommer att trivas lika bra dit vi kommer. 

Hon håller som bäst på att planera för epilepsiför-
eningens 50-årsjubileum, som egentligen var förra året 
men som blev inställt på grund av pandemin. Det ska bli 
fest med buffé, musik och batteridrivna ljus på borden i 
festlokalen. 

Anneli Silvesparr har jobbat som kanslist i hela sitt yrkesverksamma 
liv. Nu är hon pensionär men ligger inte direkt på sofflocket. För ett 
halvår sedan gifte hon sig och så har hon och maken köpt segelbåt. 
Och på underarmen har hon låtit göra en tatuering av ljuset.

ANNELI SILVESPARR

u

– Jag hoppas att många medlemmar och deras respek-
tive kommer och att de känner sig trygga trots att det 
varit pandemi.

ANNELIS EPILEPSI BEROR på en ärrbildning på hjärnan som 
hon haft sedan hon var liten. Föräldrarna var över-
beskyddande, vilket hon inte gillade. Hon tror att det 
kanske hämmade henne lite. Men hon var envis och fast 
besluten om att hon skulle ut i arbetslivet efter skolan 
och sökte jobb som kanslist på olika handikappföre- 
ningar.

– Jag tänkte att det var arbetsplatser där de skulle ha 
förståelse för min epilepsi och min cp-skada. Mitt 
första jobb var på FUB:s kansli där jag satt i växeln och 
hanterade olika utskick och posthantering. Där stanna-
de jag i tio år.

TEXT  
Gerd Eriksson

FOTO  
Pernilla Wahlman

Aktiv pensionär Aktiv pensionär 
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– Medicinen gör mig så trött, och då orkar jag ingen-
ting. I stället sätter jag mig ner om jag känner mig orolig 
och tar några djupa andetag. Men det är såklart indivi-
duellt hur svår epilepsi man har, min är relativt lugn. 

Som en säkerhetsåtgärd har Anneli alltid larm på sig 
när hon är hemma ensam. Det är kopplat till kommu-
nen; hon har haft det i över tjugo år.  

ANNELI OCH MAKEN är med i Taubesällskapet och var 
nyligen på en kryssning till Åland där hela båten sjöng. 
Hennes pappa spelade dragspel, så hon har sjungit 
Taube så länge hon kan minnas. Favoriten är Havsörns-
valsen.  

– Min far och jag sjöng den ofta tillsammans. Den 
börjar ”Svart mot en gyllene sky”. Och vi sjöng liksom 
mot varandra. Han var havsörnen och jag den lilla an-
den. Det är många fina minnen med den sången. 

Hennes pappa var pilot på SAS, och familjen bodde i 
Yokohama under ett år när Anneli var liten. Där lärde 
hon sig engelska. Hon har tänkt att det vore roligt att 
åka tillbaka till Japan, men det har inte blivit av – än. 

Utöver epilepsin har Anneli en cp-skada och behöver 
träna mycket för balansens skull. Färdtjänstresorna till 
och från träningen drogs in under pandemin och nu 
kämpar hon för att få tillbaka dem. 

– Det gäller att vara envis för att få det man har rätt 
till. Jag behöver träna för att kunna gå bättre och för att 
kunna stå någotsånär stadigt i båten när vi seglar. 

För två år sedan valde hon att tatuera in ljuset på sin 
vänstra underarm. Hon tog med en bild till tatueraren 
och visade hur det skulle se ut. 

– Det är klart att den väcker frågor när jag går i 
kortärmat på sommaren, samtidigt som den visar att jag 
har epilepsi om jag får ett anfall. Tatueringen ger en bra 
möjlighet att informera om epilepsi när folk frågar.  

Efter ett långt arbetsliv och ett starkt ideellt enga-
gemang i föreningslivet så hoppas Anneli att det finns 
andra förmågor som kan ta vid nu. 

– Om jag tänker tillbaka tjugo år så tycker jag att det 
har blivit bättre för oss med epilepsi. Fler runt omkring 
vet vad epilepsi är. Tittar jag här i vår epilepsiförening i 
Gävleborg så är den senaste medlemmen 35 år. Det visar 
att det finns en vilja bland unga att engagera sig. l

EFTER FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, 
ungdomar och vuxna) blev det Riksförbundet för 
social och mental hälsa, därefter Estlandssvenskarnas 
förbund och så föreningen HIV-Sverige. Hon blev ett 
kansliproffs och hade inga andra arbetshjälpmedel än 
en stadig kontorsstol och en solstol. 

– Haha, ja på FUB hade jag en solstol så att jag kunde 
lägga mig ner och vila när jag behövde.  

Hon har alltid varit öppen med sin epilepsi där hon 
jobbat, för kollegornas skull och för sin egen. Så att både 
de och hon känner sig trygga med vad som händer vid 
ett anfall.  

– När jag får anfall vill jag ha lugnt omkring mig och 
har inte anfallet upphört inom tre till fem minuter så 
tar jag stesolid, som jag alltid har med mig i väskan. 
Men mestadels har jag fått mina anfall hemma när jag 
slappnar av, inte på jobbet. 

Anneli har jobbat 75 procent mesta delen av tiden, 
men mot slutet av sin yrkesbana gick hon ned till 50 
procent. Och redan som 19-åring, när hon fick sin första 
lön, började hon sätta av till pensionen.  

– Det är min räddning, för min pension är inte hög. 
Dessutom blev jag av med handikappersättningen på 
1 300 kronor när jag fyllde 65 år. Trots att jag fortfaran-
de har samma dyra mediciner, fler läkarbesök och fler 
färdtjänstresor som är extra utgifter på grund av mitt 
handikapp. 

– Det är ju inte så att jag blir friskare för att jag blir 
äldre. Som tur är har jag en habiliteringskoordinator 
på sjukhuset som försöker hjälpa mig att få tillbaka 
ersättningen.  

ANNELI SÄGER ATT hon i grunden är en positiv människa, 
och det märks. Det är mycket på gång i hennes liv. Hon 
har börjat segla med maken i båten Amarone. Han står 
vid rodret, och hon försöker läsa sjökortet. Och i början 
av året gifte de sig – den 3/3 klockan 3, i Bomhus kyrka 
i Gävle. 

– Vi har känt varandra länge och umgåtts i samma 
kretsar genom Neuroförbundet. Men så utvecklades 
vänskapen till något mer. Jag miste min första man 
plötsligt 1998, och Maths miste sin fru några år senare. 

Nu har vi varandra och gör mycket kul tillsammans. 
En sorg i livet är att hon tog beslutet att inte skaffa 

barn på grund av medicinerna hon äter. Hon och första 
maken tänkte att de kunde adoptera, men när de an-
sökte om adoption ansågs de inte lämpliga på grund av 
hennes epilepsi och hans diabetes och njursvikt. 

– Det kändes extra mycket när min syster sedan fick 
barn. Men i dag kan jag vara glad över att jag inte har 
barn eftersom samhället ser ut som det gör, då slipper 
jag oroa mig. Dessutom har min make Matte både barn 
och barnbarn. 

Sitt senaste stora anfall hade hon 1998 i samband 
med att första maken dog. Efter det har anfallen varit av 
det mindre slaget. I dag litar hon på den egna instink-
ten vad det gäller sin sjukdom och tar inte förhöjd dos 
medicin om det är ett anfall på gång. 

POSITIV. Anneli 
har alltid varit 
positiv, och det är 
mycket på gång i 
hennes liv.

TATUERING. Annelis tatuering 
väcker frågor om epilepsi.

”Jag har alltid varit 
öppen med min

epilepsi, då känner jag 
mig trygg om jag får 

ett anfall.”

”Det gäller att vara 
envis för att få det man 

har rätt till.”
u

u

u

Aktiv pensionär 
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VEM ÄR DU? Jag har arbetat på barnneurologen på Drott-
ning Silvias barnsjukhus i Göteborg, men också många 
år inom habilitering. Jag är 72 år, egentligen pensionär 
men fortfarande anställd på min gamla arbetsplats. 
Nu jobbar jag bland annat med handledning av yngre 
läkare. 

Vad är din relation till epilepsi? Första gången jag 
kom i kontakt med epilepsi var genom en nära vän med 
epilepsi. Sedan har jag, i hela mitt liv som läkare, jobbat 
med barn och unga med epilepsi. Jag har intresserat mig 
för hur det är att ha epilepsi, har forskat och var också 
med om att skriva Epilepsiboken, som Svenska Epilepsi- 
förbundet gett ut.

Om du bara fick äta en maträtt för resten av ditt 
liv, vilken skulle det vara? Fisk kanske. Fast jag skulle 
nog tröttna på det i längden och längta efter pasta och 
grönsaker. 

Vilken låt är enligt dig bäst och varför? En svår fråga 
till. Jag tycker mest om att lyssna på klassisk musik och 
har svårt att välja ut en låt. 

Vad gillar du att göra på din fritid? Läsa böcker och 
se film på bio. Vara med familj och vänner såklart. Och 
rida islandshäst; det ger en känsla av lugn och frihet. l

Lär känna Bobo,  
barnneurolog 
Ingrid Olsson Lindberg är barn-
neurolog. Hennes vänner, arbets-
kamrater och många tidigare 
patienter känner henne som Bobo. 

DU SOM ÄR  18–35 år och gillar varm choklad, snö 
och häng med vänner kommer att digga detta 
läger. Vi är i Idrefjäll den 8–12 mars och gör en 
klassisk skidresa med längdskidåkning, slalomåk-
ning, pulkarace, sällskapsspel, pyssel och förstås 
afterski med musik och dans. Lägret kostar 950 kr 
(mat, logi, liftkort och aktiviteter ingår). Anmälan 
senast den 1 februari till anna.eksell@epilepsi.se. 
Välkommen! l

Läs mer på epilepsi.se.

Häng med på 
Winterfit!

”En fågel sjunger 
inte för att den har 

ett svar, den  
sjunger för att den 

har en sång”

Joan Walsh Anglund, från 
boken A cup of Sun (1967)

BOBO.  
Gillar fisk och bio.

3 tips från  
redaktören

Kladdig kladdkaka
DESSERT. För vem gillar inte kladdkaka? 
1. Sätt ugnen på 175°. 
2. Smält 100 g smör i en kastrull. 
3. Blanda 2,5 dl strösocker och 2 ägg i en 
bunke. Blanda sedan ner 1 dl mjöl, 3 msk 
kakao och 1 tsk vaniljsocker + smöret.
4. Häll smeten i en smord och bröad 
springform. Grädda i ca 20–25 min.
5. Dekorera gärna med bär och njut! l

Ät glass, gör 
en gran

JULPYNT. Det är dags att 
komma i julstämning. 
1. Ta fram rengjorda 
glasspinnar, lim, färg 

och sytråd/tygband.
2. Limma ihop glasspinnarna så att de 
bildar en minijulgran, låt torka. 
3. Måla, dekorera, låt torka.
4. För att kunna hänga upp minigra-
nen: Gör en ögla av sytråd/tygband. 
Limma fast i minigranens topp, låt 
torka. l

 
 Glada minnen
ÖNSKNINGAR. Min Stora Dag är en 
organisation som uppfyller önskning-
ar och skapar glada minnen för barn 
(4–18 år) med allvarliga diagnoser, 
däribland epilepsi. Detta är en jättefin 
möjlighet att önska sig en rolig upple-
velse – passa på att söka du också!
    Läs mer och skicka in din ansökan 
på minstoradag.org. Se även annons 
på sidan 20. l

Winterfit i Idre 8–12 mars

#ung

Tryckfelsnisse var framme i förra numret. 
Det blev lite fel i toastreceptet – spisen 
ska förstås inte sättas på 225°. Och de 
rastande skidåkarna på bild fick fel namn. 
Vi ber om ursäkt!

AGNES EKSELL 
Redaktör för #ung 
E-post: agnes.
eksell@epilepsi.se 

www

Betraktelse

Till min dotter 

Epileptikerns kalejdoskop
I en personlig betraktelse talar Alex Epicure till sin dotter om sina tankar 
kring att leva med epilepsi. Här presenterar vi en förkortad version av  
originaltexten. Lyssna på Alex egen inläsning av hela Epileptikerns kalejdo-
skop på instagram@alex_epicure (leta upp inlägget 2 maj 2021). 

TEXT ALEX EPICURE FOTO PIXABAY

Min söta fina dotter, jag vill 
trösta dig i din gråt över 
”sjukdomen”, som du kallar 

den. ”Ska jag alltid ha den, pappa?” 
Darrande på läppen. 

Min barndoms minnen är också 
trasor och fläckar, stora luckor som 
senare har fått täckas av chimä-
rer och efterkonstruktioner för 
att förstå min egen existens. Men 
precis som du, som kan förvåna din 
omgivning med insiktsfulla tankar 
och kommentarer emellanåt, ibland 
allt mitt svarta finns knivskarpa 
sekvenser som tar mig tillbaka i tid 
och rum, med exakt gehör. 

Min epilepsi som barn raderade 
mycket av min tid och mitt tänk-
ande. Samtidigt är det som att epi-
lepsin ibland lät synapserna kopplas 
samman till sista kontakten, och 
lät strålande ljus penetrera allt det 
svarta med förunderligt tydliga 
logiska förklaringar på betraktelser 
och frågor. Det kom till mig som det 
inte verkade göra andra. 

ETT MINNE, ett av de där knivskarpa: 
Jag är fyra år och står mellan mina 
föräldrar och en sur bonde och 
avbryter deras dispyt om anlägg-
ningen av vår båt. Mina ord får dem 
att tappa hakor och armar. 

– Nej det är klart, säger bonden, 
och mina föräldrar ser lika skamsna 
ut. Vi går tysta till vår båt och 
bonden åt sitt håll, jag med min inre 
styrka på ytan en kort stund, den 
jag visste att jag besatt men sällan 

kom åt. Den jag ville att alla skulle 
se i mig, i stället för den sinnessvage 
oduglingen som jag oftast kom att 
stämplas till under min uppväxt. 
Svårigheter med inlärning av namn 
och glosor, den late pojken med låg 
kapacitet. Innanför bubblade kom-
plexa tankar som inte kunde kläs i 
ord eller handling, och av hånets 
nedböjda huvud blev jag med tiden 
säker på att de hade rätt. Mina ljusa 
stunder kvävdes även de. Det vill jag 
inte händer dig min dotter.

LITE SÅ HAR det varit fram till nyss. 
Anfallen och den mätbara epilepsin 
växte jag ur, men jag kan fortfa-
rande inte styra över mina ljusa 
stunder och har skämts för mina 
tillkortakommanden som är lika 
omöjliga att sia om. Ända tills jag 
beslöt mig att bryta mig loss. Då 
förstod jag att ta tillvara på min lilla 
storhet. Låt mig förklara. 

Tänk dig ett kalejdoskop, men 
i stället för färger är det hål i ski-
vorna som vrids i motsatt riktning 
till varandra. När skivornas hål 
överensstämmer släpps ljuset in i 
mig. I mitt kalejdoskop är skivorna 
många och hålen olika stora. Det 
tar år mellan varven, och jag styr 
inte över vridandet. Lång tid kan gå 
mellan de stora ljusinsläppen, men 
här och där bjuds glimtar av den 

stora sanningen. Då får jag passa på 
att skriva eller vara kreativ. 

Utifrån framstår jag som hyper-
aktiv eller manisk, i själva verket 
försöker jag bara hinna med innan 
ljuset släcks. Precis som dessa rader 
som plitades ned efter morgon- 
kaffet, sittande vid foten av Nazarés 
fyr. Ja, den med världens största 
vågor i havet utanför. I dag är det 
platt, jag tvärtom för en stund. Och 
utan rädsla för andras fallenhet att 
nedvärdera. 

DETTA MENAR JAG är nyckeln. 
Den vill jag ge dig, min 
kära dotter. 

Försök att släppa alla 
spänningar i kroppen 
skapade av andras krav 
och din lust att vara 
duktig. Du har din lilla 
storhet i dig, känn dig 
stolt för det, dina åhörare 
får helt enkelt vänta tills 
den vill visa sig. Jag ser 
ljuset i dig.

Du strålar klart långa 
stunder innan mörkret åter-
tar dig. Du gör det oftare 
och mer illuminerat än 
vad jag gjorde. Var så säker, en dag 
ser du vad jag ser och ännu längre 
bortom horisonten. Håll ut och 
tro på dig själv. l 

ALEX EPICURE
lever ett nomadliv i en blå 
VW-buss längs sydeuropas 
kuster, när han inte är med 
sina barn. 

Hösten 2020 gav han ut 
boken Och jag gav mig 
iväg; i augusti 2021 utkom 
Tankar på väg. Skratta, 
gråt, bli förbannad.
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FAMILJER MED BARN/UNGDOMAR som har epilepsi hälsas välkomna till en helg med 
mycket gemenskap och erfarenhetsutbyte, men också med professionella 
föreläsningar och verktyg för att göra vardagen enklare. Att skratta, prata och 
finnas för varandra ger oss alla den extra kick man behöver. Anmäl dig senast 
den 31 mars. ●

Läs mer i nästa nummer av Epilepsia och på epilepsi.se.

Kom på familjehelg 28–30 april

Föreningen Margarethahemmet arbetar ideellt för att främja epilepsi- 
vården i Sverige. Föreningen utlyser nu forskningsanslag och stipen- 
dier för att stödja patientnära forskning inom området barn och 
vuxna med epilepsi. Anslagen är ettåriga och ska användas enligt 
den budget som anges i din ansökan. 

Ansökan görs elektroniskt
Information och anvisningar finns på föreningen Margarethahemmets 
hemsida: www.margarethahemmet.se.

Sista ansökningsdag 28 februari
Ansökningsperioden är öppen från den 15 januari kl. 00.01 till den 
28 februari kl. 23.59.

Föreningen Margarethahemmet 
stödjer epilepsiforskningen

ETT HÄRLIGT HELGHÄNG för både vuxna och barn som lever med epilepsi anord-
nas i Umeå den 4–6 februari. Huvudtemat under helgen är välmående på 
insidan och givande kommunikation. 

Helgen bjuder på intressanta föreläsningar om epilepsi, öppna diskus-
sioner och gemensam problemlösning. Att byta erfarenheter kan ofta leda 
till svar på andras frågor. Tillsammans kommer vi att hitta nya vägar att 
kommunicera, fler saker att skratta åt och mer positiva tankar. Anmälan 
sker senast den 4 januari till anna.eksell@epilepsi.se. ●

Läs mer på epilepsi.se

Missa inte Shortcramp 
4–6 februari i Umeå

Planering pågår inför 
Världsepilepsidagen
DEN 14 FEBRUARI ÄR DATUMET för nästa års Världsepilepsi-
dag. Just nu pågår idékläckning för skapa ett intressant 
och givande program. Vår förhoppning är att Världs-
epilepsidagen 2022 ska få stor genomslagskraft och 
ge mycket uppmärksamhet. 

Förbundet kommer att ha aktuella webbinarium 
för olika målgrupper, happenings på Facebook och 
Instagram, digitalt galleri med fotografier och tavlor 
med tema epilepsi samt filmer och poddar. Och så-
klart avslutar vi dagen med att äta vår egen epilepsi- 
bakelse.

Du som är medlem kan bidra genom att dela och 
sprida inläggen och budskapen under dagen. Har du 
egna idéer? Mejla oss gärna på info@epilepsi.se och 
berätta mer! ●

Mer information kommer att finnas på förbundets hemsida 
och i sociala medier. 

I NÄSTA NUMMER AV Epilepsia uppmärk-
sammar vi att Epilepsiföreningen i 
Gävleborg har fyllt 50 år. Vi har hört 
att firandet blev lyckat och ser fram 
emot en rapport i ord och bild. 
Hjärtliga gratulationer till er! ●

50-årsjubileum 
i Gävleborg

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK 
OCH INSTAGRAM

FESTFINA.
Anneli och Maths Silvesparr firar.

facebook.com/svenskaepilepsiforbundet

@svenskaepilepsiförbundet

Förbundsnytt
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Om du får diagnosen epilepsi bör 
du erbjudas uppföljande besök hos 
en epilepsisjuksköterska inom sex 
veckor efter att diagnosen ställdes. 
Du ska framöver också erbjudas 
återkommande uppföljningar hos 
en specialiserad läkare. 

Oftast sätts farmakologisk 
behandling in. Det finns flera 
möjliga läkemedel, och det kan ta 
lång tid att pröva ut vilket som är 
lämpligast för dig. Målet är att du, 
utan biverkningar, ska få så bra 

skydd mot anfall som möjligt. Den 
farmakologiska behandlingen pågår 
under lång tid. En annan viktig del 
av behandlingen är återkommande 
muntlig och skriftlig information 
om epilepsi, både för dig som har 
haft anfall och för dina närstående, 
arbetskamrater med flera. 

Kontakt med andra i samma 
situation är ofta något som också 
är värdefullt, till exempel genom en 
lokal epilepsiförening eller i Face-
bookgrupper och liknande.  l

” Jag fick ett första anfall  
– vad händer nu?”
För den som för första gången 
haft ett anfall, som kanske är 
epilepsi, följer ofta en orolig tid. 
Vad kommer att hända, och 
vilken hjälp får jag från 
sjukvården?  
TEXT CHRISTINA ARVIDSSON 

ILLUSTRATION SHUTTERSTOCK

?FRÅGA: Jag fick ett anfall 
när jag var på jobbet och 
var tvungen att åka till 
akuten. Läkaren misstän-

ker att det kan vara epilepsi. Jag 
har aldrig haft anfall tidigare. Vad 
händer nu? 
 ”Orolig medlem, 24 år”

SVAR: Vid utredning av misstänkt 
epilepsi är beskrivningen från dig 
och dem som kanske såg anfallet 
viktig. Det görs också en neurolo-
gisk undersökning med en genom-
gång av din sjukhistoria samt labo-
ratorieundersökningar som visar 
om det finns skador på hjärnans 
struktur: EEG (elektroencefalografi) 
och MR (magnetresonanstomogra-
fi) eller DT/CT (datortomografi). 

Från Epilepsiförbundet trycker 
vi på vikten av en sammanhållen 
vårdkedja och att Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer för vård vid 
epilepsi ska följas, oavsett var du 
bor. Och precis som Socialstyrelsen 
menar vi att den neurologiska be-
dömningen ska göras av en specia-
liserad läkare som har erfarenhet av 
epilepsi och uppdaterade kunskaper 
om diagnosen. Bedömningen bör 
göras inom fyra veckor efter ditt 
anfall (inom två veckor för barn 
under två år). 

SKICKA IN 
DIN FRÅGA

PÅ DENNA SIDA ger 
vi svar på frågor 
som kommit till 
förbundet, allt gi-
vetvis helt anony-
miserat.Mejla din 
fråga till info@
epilepsi.se, ange 
”Fråga Epilepsia” 
i ämnesraden. 
Kanske kommer 
din fråga med här 
på sidan.

Fråga Epilepsia
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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 073-965 84 56, epilepsi.gavle@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, arne@hertzberg.se

• 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

JUST NU ÄR det ansökningstid för Stiftelsen Sunnerdahls 
Handikappfond. Där kan de som är under 30 år söka 
pengar för till exempel rekreationsresor och läger samt 
saker/hjälpmedel som underlättar i vardagen. 

Ansök senast den 15 februari. Information och ansök-
ningsblankett finns på sunnerdahls-handikappfond.se/
ansok-om-bidrag/riktlinjer-for-bidrag. 

På Epilepsiförbundets webbplats, epilepsi.se/om-oss/
lankar, finns en pdf med fler tips på fonder och stiftelser 
där man kan söka pengar till olika ändamål. l

Samla in pengar till 
Epilepsifonden

42 svar om medlemsförmåner
Medlemsundersökningen om framtida  
förmåner har gett många bra förslag som 
vi nu ska jobba vidare med.
TEXT & GRAFIK ANNA PALLIN

MEDLEMSUNDERSÖKNINGEN SOM  vi 
genomfört under hösten har gläd-
jande nog gett 42 svar. Förbundet 
tackar de medlemmar som tagit 
sig tid att svara och bidra med sina 
åsikter för att utveckla förbundets 
verksamhet. 

Fråga 1: Hur länge har du varit medlem? 

l	Mindre än 1 år
l	1 - 3 år
l	3 - 6 år
l	Mer än 6 år

 

Fråga 2: Vilka förmåner har du använt?

Förbundets styrelse kommer 
att gå igenom förslagen och sedan 
besluta vilka medlemsförmåner vi 
ska jobba vidare med framöver.

Här nedan visar vi ett axplock av 
de resultat som kom fram i under-
sökningen. l

Fråga 3: Vad skulle du önska att det 
fanns för fler medlemsförmåner? 

• Fler aktiviteter och sammankomster
• Epilepsihjälpmedel
• Att man får ett valfritt smycke
• Diagnosförsäkring (Folksam)
• Fler digitala föreläsningar och träffar
• Hjälp i kontakt med FK som inte för-

står hur det är att leva med epilepsi
• Informationsmaterial riktat till barn.
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Sök pengar!

TÅRTA, EPILEPSIFÖRELÄSNINGAR, happenings och roliga tävlingar – det är någ-
ra av inslagen när förbundet tillsammans med lokalföreningar anordnar 
träffpunkter under vintern/våren runt om i landet. 

Vi bjuder in gamla, nya och blivande medlemmar, personer med epilepsi  
och anhöriga. Det blir ett tillfälle att samlas, få information och utbyta 
erfarenheter. Ta med dig en kompis eller en familj som du tycker borde 
följa med! 

l Karlstad  15 januari 
l Umeå  4–5 februari (kombineras med Shortcramp) 
l Östersund 19 mars 
l Sundsvall 20 mars 

Håll utkik på hemsidan och i sociala medier efter mer information.  
Medlemmar i dessa områden kommer att bjudas in med särskilt brev. l

Epilepsikalas i olika 
delar av landet 

DET FINNS MÅNGA bra sätt att samla 
in pengar till Epilepsifonden. Två 
golftävlingar – Olles minne  
(Arlandastad Golf) och Lillis retro-
golf (Lagans GK) – har 
tillsammans fått ihop 
knappt 50 000 
kronor i år till 
Epilepsifonden. 
Stort tack till alla 
inblandade där! 

Lisa Wellhard från 
Falun har också samlat in tusentals 
kronor till Epilepsifonden under 
många år, ibland som clownen 
Fjantige Fridolf. Lisa har meddelat 
att hon snart kommer att börja 
igen med insamling och försäljning 
av pins, efter ett uppehåll under 

pandemin. Vi är glada att hon är på 
gång – tack! 

Fonden får även gåvor i samband 
med högtidsdagar och begravningar 

och ibland testamente-
ras pengar. Stiftelsen 

Epilepsifondens 
ändamål är att 
främja och stödja 

vetenskaplig 
forskning om epilepsi, 

och alla former av gåvor och 
insamlingar – stora som små – är 
mycket betydelsefulla för fondens 
utveckling. l

Läs mer om hur du kan stödja  
Epilepsifonden på epilepsi.se/
stod-oss/epilepsifonden.

SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET

E-post: info@epilepsi.se

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

Läser medlemstidningen Epilepsia

Läser information och nyheter på epilepsi.se 
och/eller lokalföreningens hemsida

Läser information och nyheter i sociala medier

Deltagit i aktiviteter anordnade av lokal- 
föreningarna, t.ex. familjedag, fikaträff

Tecknat sakförsäkringar via Unik försäkring

Deltagit i aktiviteter anordnade av förbundet, 
t.ex. webbinarium, föreläsningar

Nyttjat lokala förmåner hos lokalföreningarna

81 %

50 %

81 %

50 %

5 %

30 %

7 %

l
l

l

l

Sök upplevelser från 
Min Stora Dag!
MIN STORA DAG skapar upplevelser för 
barn och unga med allvarliga sjukdomar och 
diagnoser, däribland epilepsi. En Stor Dag ger 
kraft att fortsätta kämpa i en tuff vardag.  
 Du ansöker via Min Stora Dags hemsida och 
bifogar medicinskt intyg. För att ansöka om 
en Stor Dag måste du vara mellan 4 och 18 år, 
bosatt i Sverige och ha en allvarlig sjukdom 
eller diagnos. Läs mer på minstoradag.org.

Förbundsnytt

www
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Korsord & kul

SKRIV DE TRE 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 4”, ska vara 
förbundskansliet tillhanda senast den 20 februari 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 4

BLAND DEM SOM löst korsordet med rätt 
svar i Epilepsia nr 3 2021, har vi dragit tre 
vinnare som har Sverigelotter på väg till 
sig: Kerstin Holmberg  i Saltsjö-Boo, 
Andreas Lägermo i Jönköping och 
Ingvor Aiha i Skillingaryd. Grattis!

CITATTÄVLINGEN i nr 3 2021 vanns av 
Linus Dahl i Stockaryd  som på sidan 7 
hittade citatet ”Det var en av fördelarna 
med att kunna ha en träff överhuvud-
taget, att kunna samtala.” 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:

”Jag är 72 år, egentligen 
pensionär men fortfa-
rande anställd på 
min gamla 
arbetsplats.

MENINGARNA /ORDEN vi letade efter var: ”trygg på rygg”, ”terapiform” och 
”handfast stöd”.

Rätta lösningen på förra krysset

INGIVELSE FRÅN     
HÄSTEN TILL KLIENTEN               

PÅ RYGGEN
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VINNAREN I FOTOTÄVLINGEN UTSEDD. I vår senaste fototävling var temat rörelse. Vinnaren är utsedd, och 
priset går till Celine Medina i Stockholm – tack för en fin bild och bildtext, grattis! Två biobiljetter och två 
Sverigelotter är på väg till dig. Temat för nästa fototävling är frost. Mejla din bild och bildtext till info@
epilepsi.se senast den 20 februari 2022.

Läsarbilden: Rörelse
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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 20 februari 2022. Då är 
du med i vår utlottning. 
Lycka till!

Rörelse som skapar glädje.

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 epilepsiföreningarna bidrar du till att vi kan:

• informera allmänhet och myndigheter om epilepsi samt om de problem och behov som kan 
vara förenade med 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 teckna försäkring i Unik försäkring, anpassad efter din livssituation.

Välkommen som medlem – du är viktig!

Bli medlem nu så ingår 
2022 års medlemskap!


