
PURPLE DAY – LILA DAGEN arrangeras globalt varje år den 
26 mars för att belysa och uppmärksamma epilepsi.  
Oavsett om du själv lever med epilepsi eller känner  
någon som gör det, hjälp till att öka medvetenheten 
om epilepsi genom att bära lila denna dag!  
   Ökad medvetenhet och kunskap kan hjälpa allmän- 
heten att förstå vilka utmaningar de som lever med  
epilepsi kan ställas inför. 
   Det finns mer än 50 miljoner människor i hela världen 
med epilepsi, varav 81 000 i Sverige. 
 

Du kan bidra genom att bära något lila och sprida 
info inför och under dagen! Läs mer på epilepsi.se.
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– bli medlem och stöd oss!
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Kort fakta om epilepsi
• Epilepsi är den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen i världen. 

• Att ha epilepsi innebär att ibland få epilepstiska anfall som orsakas av 
okontrollerade aktiviteter i hjärnans nervceller. Anfallen förekommer 
olika ofta och det finns många olika anfallstyper beroende på var i 
hjärnan urladdningen äger.

• Alla människor, oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, social grupp eller 
nationalitet kan få epilepsi. Det är dock främst småbarn och äldre 
som får epilepsi. Hos äldre är den vanligaste orsaken att man har haft 
en stroke.

• Du behöver ha haft två anfall som inte beror på någon annan slags 
påverkan på hjärnan för att få diagnosen epilepsi.

• Du behöver oftast läkemedel (antiepileptika) för att förebygga anfall 
om du har epilepsi. 60-70 % av de som lever med epilepsi blir helt 
anfallsfria med hjälp av mediciner.

Vad gör Svenska Epilepsiförbundet?
• Epilepsiförbundet arbetar för att förbättra livssituationen för de som 

lever med epilepsi och för att motverka negativa konsekvenser av 
epilepsi. Tillsammans vill vi öka kunskapen om epilepsi i samhället 
och främja en bättre epilepsirehabilitering.

• Vi erbjuder en verksamhet där du får info om epilepsi, träffa andra i 
samma situation och tillgång till bra medlemsförmåner. Som medlem 
stöttar du arbetet för en bättre sjukvård samt forskning och utveck-
ling för personer som lever med epilepsi.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Svenska Epilepsiförbundet  |  070-629 41 06  |  info@epilepsi.se  |  epilepsi.se
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