Epilepsimärken

kan beställas på
www.epilepsi.se
eller telefon
08 - 669 41 06

Epilepsiföreningar över hela landet!

På vår hemsida www.epilepsi.se finns kontaktuppgifter till epilepsiföreningen
på din ort.

Vi behöver varandra! Bli medlem du också!
Som medlem bidrar du bl a till:

EPILEPSI?
Välkommen
till oss!

Att det finns en stark organisation som arbetar intressepolitiskt för att förbättra dina
och många andras liv med epilepsi till det bättre.

O
O
O
O
O

Jag vill bli medlem i närmaste epilepsiförening
Jag vill bli direktmedlem i förbundet (250 kr)
Jag vill att någon tar kontakt med mig
Jag har epilepsi
Mitt barn har epilepsi

Namn.....................................................................................................................................................
Adress....................................................................................................................................................
Postnr.....................................Ort.........................................................................................................
Epost......................................................................................................................................................
Telefon dagtid.....................................................................................................................................
Frågor besvaras gärna av förbundskansliet (08-669 41 06), info@epilepsi.se
Sänd talongen till Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Svenska Epilepsiförbundet
www.epilepsi.se

Välkommen!

Epilepsiförbundet ger information, råd och stöd till den
som möter epilepsi i sin familj, i skolan, på sitt arbete eller
på annat sätt.
Vi erbjuder också en mötesplats för samtal, gemenskap
och inspiration och jag hoppas att du finner vad du söker i
vårt förbund. Du är välkommen att bli medlem eller kanske
bara få information och tala med någon som vet hur det
känns.
Jag har själv epilepsi och vet hur viktigt det är att tala
med andra som har egna erfarenheter. På så vis kan du
också få styrka att möta svårigheter och utmaningar på
livets väg. Du kan också bli en resurs för andra genom ditt
engagemang i den lokala epilepsiföreningen.
Förbundets uppgifter handlar också om att bilda opinion
om livskvalitetfrågor som rör t ex vård och behandling,
läkemedel, arbete, skolfrågor och mycket annat som berör
personer med epilepsi i vardagen.
Vi stödjer också forskningen om epilepsi genom Stiftelsen
Epilepsifonden.

När du inte vet vem du ska prata med - kontakta oss!

Förbundet är en intresseorganisation för personer med epilepsi och deras anhöriga. Det finns 60 000 svenskar som har epilepsi och 10 000 av dem är barn. Vi
arbetar för att förbättra livssituationen för alla dem, för att motverka konsekvenserna av epilepsi. Hela familjen blir berörd när en familjemedlem får epilepsi.
Förbundet har föreningar över hela landet och medlemmar i alla åldrar. Föreningarna utgör en mötesplats för bl a föreläsningar, utflykter, studier, samtal,
rekreation och gemenskap. Att få träffa andra som vet hur det är att leva med
epilepsi, eller nära någon som har epilepsi är mycket värdefullt. I föreningen får
du också möjlighet att få råd och stöd, samt också saklig information.
I förbundet finns en ungdomssektion som riktar sig till ungdomar med epilepsi.
De har en egen hemsida: www.epilepsi.se/ung och anordnar bl a roliga och
uppskattade ungdomsläger.
Alla är välkomna som medlemmar i Epilepsiförbundet. Både du som har epilepsi och du som inte har det, men som vill stödja vårt arbete och få information
från oss.

Epilepsia

Jag hoppas att du vill vara med i vårt viktiga arbete!
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Några goda skäl att bli medlem!
•

Du får tidningen Svenska Epilepsia fyra gånger varje år

•

Du får information, råd och stöd

•

Du stödjer mer resurser till epilepsivården och forskningen

•

Du inbjuds till olika förenings- och förbundsarrangemang

•

Du kan bli aktiv i en epilepsiförening och skapa meningsfull verksamhet för personer som lever med epilepsi och arbeta med lokalt
påverkansarbete

•

Du träffar andra som förstår hur det känns att leva med epilepsi

