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Att på några sidor sammanfatta vad som hänt
under ett halvt sekel är i det närmaste helt
omöjligt. Tidigare har Svenska Epilepsiförbundet
givit ut en historik för åren 1954 - 1984, senare
en sammanfattning av åren från förbundets
första dagar 1954ttl 1994.
Det som här skrivits är menat som en resum6 av
åren som gått efter 40-årsskriften "Återspegling". Därmed hoppas vi att alla de 50 åren 1954- 2004 i någon
mån har kunnat samlas så att läsaren kan få en uppfattning om
det omfattande och betydelsefulla arbete som gjorts inom förbundet och dess lokalavdelninqar under denna tid.

Lars-Erik Ekblom
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När Röingegårdens Patientförening i Hässleholm bildades den 9 februari
'l
950 var det efter flera års ganska intensiv skriftväxling mellan
författaren till denna skrift och olika mvndioheter och beslutsfattare både

inom och utom Sverige.
Röingegårdens Patientförening blev emellertid fröet till vad som senare
kallades Riksföreningen för Svensk Epileptikervård, som bildades 1954
och som idag bär namnet Svenska Epilepsiförbundet.

Men, som nämns i historrken för åren 1954 - 1984, bildades redan
för vård av fallandesjuka sinnesslöa barn " vilket dock
tycks ha varit en förening för vårdpersonal, anhöriga till barn med epilepsi
m fl. Den förening som bildades 1954 ville framför allt vara en
intresseorganisation bland dem som hade epilepsi och deras anhöriga.
I denna anda har också arbetet fortsatt under de 50 år som gått sedan
bildandet.
1

89 1 " Föreningen

Jubileumsåret 1994 blev på flera sätt ett år då epilepsi stålldes ifokus
ännu mer än tidigare Från förbundshåll poängterades att mycket
förändrats under de gångna åren, men fortfarande fanns mycket kvar att
göra. Bl a hade landet nyligen (1 993) fått "Lagen om stöd och service för
vissa svårt f unkLionshindrade" - tSS Denna lag berör givetvis också
personer med epilepsi. Inom denna kategori finns också många med
andra kroniska skador eller siukdomar, som kan hånföras till
fun
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Ett genomgående tema r arbetet för och bland handikappade av olika slag är informaton På natione la och internationella kurser och konferenser liksom på lokalplanet ienskilda kanslier och på styrelsesamrnanträden har information diskuterats
och givit upphov till mängder av id6er om hur man pa bästa satt f an nå ut med
upplysn ng om epi epsi
Det gäl er att fa de enskilda människorna att bll medlemmar i föreningarna, att
informera om vad epilepsi är, hur det kan behandlas och vad man s1älv kan göra för
att förbättra sin situation
Lika viktigt är emellertid att genom information av oiika slag påverka polittker
och LjänsLemän på savä' ol.al-, :om 'ärs- och ril,snivå för aLL rå den all nse fö'delen av att förbättra situationen för personer med epilepsi. Rehabiliterade personer
Ar; dluqL)Lo9olc
pnilpn<,i Narrlu
-rr-^,.,a^.- uL
mpd cpilqp)r
[:n i,r rurrrdlluld
snm -^...r.. ul
rrrcu
^-h därmed OCkSå SLaLLebeLalande
medborgare i samhäliet.

l.l:,:'

:.

i

;.::':

i

i:,, ;.:,':;. t t::': a r

Epilepsic

::,::, r.

Svenska Epilepsia, f örbunoeLs medlemst,dr-ing, uLgavs de
första åren i A5-format. Sedan många år har dock tidningen fått vanligt veckotidningsformat i A4-storlek.
Tidningen utkommer med fyra nummer årligen och
äterspeglar händelser inom epilepsiområdet, genom intervjuer och information om forskning, kommande kurser,
konferenser och läger på lokal- och riksplanet på ett
rrttöm iat orh trpvlLnt sätt vad som skef OCh kOmmer att
ske inom förbundet och dess lokalavdelningar.
T dningen har utvecklats med färgsidor och de senare
åren har kända prof ler talat om eprlepsr syfte att väcka
uppmärksamhet och intresse för epilepsifrågor. Redaktör
för tidningen är förbundssekreterare Susanne Lund.
Men även lokalföreningarna har sina tidningar eller
medlemsblad, vissa ganska omfattande och med kontinuerlig utgivning, fyra gånger per år, andra mrndre men
kanske med månat ig utgivning. Aven detta är gtvetvis
beroende på om föreningen har personer som är villiga
att arbeta med denna sorts journalistik, vanligen utan
ersättn ng.
i

- SEF-Expressen tr
förtroendevalda inom förbundet har funn ts sedan åttiot.alet Detta rrtoes sed:n 2003 med ombudsmannen Peter
Dahlqvist som redaktör. Denna publikation är vanligtvis
fyra- eller sexs digt med kortfattade uppgifter om aktuella
händelser som pianeras, kansliverksamheten, beslut
regering och riksdag rörande handikappfrågor Skriften
hette först 5EF-nytt, men f ick'l 996 namnet SEF-Exnrpssen
Ett särskllt meddelandeblad
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Förbundet har under åren också tagit initiativ till och producerat en hel del informationsmaterial, bl a broschyren "Uppslagsbok om epilepsi" av Lars Lund samt
tryckning av broschyren "Detta bör du veta om epilepsi och om SEF", vilken dessutom framställts på flera olika språk. Den har sedermera moderniserats och heter
nu "VärL att veta om epilepsi".
Till de mer påkostade alstren hör den stora skärmutställning, som föreningarna
fick och som, ibland med vissa lokala förändringar, visats i samband med föredrag
och konferenser över hela landet.
Affischer i varierande storlek och utförande har också framställts, många gånger
samband med kampanjer av olika slag. Den fantasirika affischen med kända personer med epilepsi producerades med generöst stöd av Glaxo Wellcome. Den har
väckt stor uoomärksamhet såväl inom som utom landet.
Annat material att nämna är epilepsimårken, brevknivar, slipshållare som togs
fram isamband med "Operation Guldljuset" 1990.
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1 996 utkom en utförlig beskrivning av
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former, "En bok om
onilon<i" l-)on dictribuerades från
förbundskansliet och
till boken har också
utarbetats studiematerial för studiecirkelverksamhet kring
00Ken.

"En bok om epilepsi"
har skrivits av ett stort
antal kända neurologer och andra verksamma inom epilepsivården. Den innehåller allt från beskrivningar av anfallstyper, undersökningar, orsaker, behandling m m Den är väl värd att studera även för dem som varit med länge
och kanske vet en del om eoileosi
!
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Vid förbundskongressen 1992 väcktes frågan om informationsmaterial på främmande språk genom en motion från Epilepsiföreningen i Malmöhus län. Genom
"öronmärkta" medel från AIlmänna Arvsfonden kunde förbundet 1995 presentera
foldrar på ett tiotal soråk. Foldrarna har också distribuerats till olika invandrarorganisationer, deras tidskrifter och flyktingförläggningar.

Till förbundets 40-årsjubileum 1994 utkom en antologi med titeln "Svenska
Epilepsiförbundet 1954 1994" och med underrubriken "Epilepsi hos barn".
Denna hade ett tiotal artiklar, dår läkare, kuratorer och någon förälder samt förbundets ordförande intervjuats. Häftet är en dokumentation av ett seminarium,
som ordnats i samband med 40-årslubileet.
1997 Iogs initiativ för att framställa en hemsida på internet och dessutom har
kansliet fått en e-postadress, Antalet besökare på hemsidan stiger ständigt och
utgör därför en viktig källa till ökade kontakter med omvärlden.
Som en annorlunda informationsinsats har första lördagen i september gjorts till

-

en nordisk epilepsidag med allehanda informationsaktiviteter som huvuddrag. För
att få största möjliga genomslagskraft arrangeras denna dag samtidigt i de olika nordiska
förbunden.
Vid Skurups Folkhögskola genomfördes några
år en mediakurs för att stimulera till utåtriktat
mediaarbete.
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Ett betydelsef u llt nf ormationsprojekt genomfördes 1999 genom produktion av dokumentärfilmen "Sitter hemma och skäms" (en titel som
väckte känslor hos mångal). Filmen producerades av Hjalmar Palmgren, BAM Film & TV Lasse
Frid regisserade och neurolog Lars Lund var
inspiratör och medicinsk rådgivare.
Filmen lanserades 2000 och visades även
Svensk Television, där den också repriserades.
5om en uppföljning av filmen har Lars Lund utarbetat ett studiematerial baserat på
filmen och avsett till utbildning av samtalsledare. Sådan utbildning genomfördes
första gången hösten 2000.
Många föreningar ordnade också visning på hemorten för allmänhet, politiker
och tjänstemän. Dessutom har studiematerial utarbetats för studiecirkelarbete även
för denna film liksom för "En bok om epilepsi".
Senare har också filmen visats i något förkortad version i teve genom
Utbildningsradion. Dessutom har filmen använts vid seminarier för epilepsii
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Även om denna film var unik i sitt sätt att presentera hur personer med epilepsi
klarat sig i livet trots sina problem så var det dock inte den första filmen kring
epilepsiproblematiken. 1964 spelades en film in på Stora 5köndals sjukhus och en
del andra orter i Stockholmsregionen. Det var enligt dåvarande förbundsordföranden doktor Karl-Axel Melin Kungliga Arbetsmarknadsstyrelsen som "beslutatspela in en film om epileptikerna och deras arbetssituation". Denna film blev
också översatt till andra språk.
Under 1 977 avslutades en inspelning av en film om "överbeskyddsproblematiken" med namnet "Den här grabben har epilepsi". Filmen gjordes
i

samarbete med kurator Göta Jönsson och regissör Claes Fellbok.
Under slutet av 7980-talet glordes också en video, "Att leva med epilepsi" där
fyra personer berättar om hur epilepsin påverkar dem idet dagliga livet. löppna
och personliga intervjuer [örrnedrar de sina upplevelser av hur det är att plotsligt
och utan förvarning kunna få epileptiska anfall "där man förlorar kontakten med
omgivnrngen", som det står på annonsbladet om filmen. Epileptologen Lars Lund
ger ifilmen sin syn på psykosociala faktorers betydelse iepilepsirehabiliteringen.
En tecknad film om och för barn, "Fisketuren", utgavs av Glaxo Wellcome och
överlämnades som gåva till forbundet för vidarebefordran till lokalföreningarna.
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Med stöd av medel från Allmänna Arvsfonden har under 90-talet också bedrivits
ett projekt för att utveckla skyddsåtgärder
för personer med epilepsi. Genom ändringar i bostadsmiljön, skydds{ister på
utsaLLa pldLser och larmanordninga. ville
man minska eller eliminera riskerna för
skador vid anfall framför allt i badrum
och kök, som bedöms som särskilt riskfyllda platser.
Projektgruppen arbetade också med
utbildnings- och informationsmaterial för
arbetsterapeuter. En utställning på ATforum 'l 994, tick stor publiciLet. och följdo< eri on inlortrirt i :rherqrer:rrprrpr
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internationellt. En artikel om verksamheten efterfråqades också av tidninqen International Epilepsy News.
Uppmärksamheten utomlands, som pro-

jektet "En mindre farlig bostad" väckte,
visade sig också genom att önskan om
översättning av riskanalys-formuläret framfördes från flera håll. Vid en workshop om
" Fnrlan<i nrh <äL orhor " riid on orrrnnoi<lz
korf erers i Helsingfors 1 996 presenterades
oet svenska projektet. Aven på anrat sätL,
.,1 - ^-^--^-L;^^l;+;-l-nar
v ä press ocn
I poilrsr.d sdmmannang
det innovativa projektet uppmärksammats.
Dessutom publicerade Handikappinstitutet
en artikel om bostadsanpassning vid epilepsi.

Illnstrtttioner av Maria Jern
Dayitlssott.

Projektet slutredovisades 1997 , då också
broschyren "Tryggare bostad tör oersoner
med eoilensi" nresenterades.
ia
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De olika utredningar som gjorts på
riksnivå har säkert påverkat upplysningen om epilepsi även inom
läkarkåren.
r95 / Tilrq:TTpq pn pnilooIKerutredning, vars utlåtande offentligninrdoc 1Q7O Dott: modf6rl6 gn
ganska revolutionerande omdaning av epilepsivården genom att

utredningens förslag att de
epileptikerhem för vuxna, som då
fanns, skulle "omvandlas till vårdhem för psykisktutvecklings-

störd:" Det oällde t ex hemmen

i

Ervalla, Fogdarödshemmet och
Sätof [ahemmet, båda i Höör,
Röingegården utanför Hässleholm
och Staberg Men även Stora Sköndals sjukhus i Stockholm, Vilhelmsro vid Jönköping och andra fick sina tidigare vårdinriktningar förändrade. Huvudinriktningen
utlåtandet som kom 1970 var en utveckling mot aweckling av institutioner av olika
slag. Detta var ett genomgående drag vid denna tid och gällde också andra slag av
institutioner än dem för personer med epilepsi.
i
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Vid förbundets kongress i september 1995 antogs ett intressepolitiskt vårdprogram,
där "gemensamma synpunkter och krav syftande till att stärka vår roll som aktiv
organisation " presenterades. Detta var en vidareutveckling och fördjupning av
handlingsprogrammet, som antogs 1988 Det är ett relativt mäktigt dokument med
åsikter och krav, som här har tagits upp och programmet bygger på de behov och
åtgärder till viktiga förbättringar för att nå hogsta mojliga livskvalitet, som beskrives
i programmet.
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1993 antog Förenta Nationerna - FN standardregler "för att tillförsäkra människor med [unkLionsnedsättning 1ämlikhet och delaktighet". Dessa innehöll 22 regler
som tog upp förutsättningar för delaktighet på lika villkor och gav anledning till
åtskilliga kurser och konferenser med deltagare från de olika handikapporganisationerna, däribland också f rån Svenska Epilepsiförbundet.
Förbundet har också distribuerat en kortare version på svenska av den engelska
"Call to action", som är en "Europeisk vitbok om epilepsi " med "Uppmaning till
åtgarder och handling" utgiven och distribuerad av de olika internationella
epilepsiorganisationerna. Denna så kallade vitbok kom r mars 2001 och presenterades i EU-parlamentel i Bryssel
Förre ordförande Bo Nilsson har ett flertal gånger motionerat i riksdagen om mer

a'::-::-\a:::::i:
resurser till epilepsivården från regeringens sida. Behovet av kunskapscentrum för
epilepsi, vårdprogram och prioritering av epilepsivård för barn har därvid markerats
Under 1997 poängterades också problemet med de förestående stora
pensionsavgångarna bland neurologerna under 2000-talet. I denna fråga har för-

bundet tagit initiativ till ett samarbete med andra neurologorganisationer.
Frågan om körkort har också tagits upp i anslutning till ett förslag om ny körkortslag. Förbundsordföranden m fl uppvaktade kommunikationsdepartementet
i

denna fråga.
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Epilepsiförbundets informatörskommitt6 har haft som målsättning att utbilda och
vidareutbilda informatörer samt att underrätta lokalföreningarna om kommitt6ens
arbete.
Upplysning till allmänheten, politiker och tjänstemän om epilepsi har alltid varit
en angelägen sak för SEF ldetta syfte har under åren arrangerats informatörskurser i flera steg, vilka haft ett stort antal deltagare. Genom dessa har informatörerna
erhållit baskunskap men också allmän kunskap om pedagogik och hur information
bäst framföres.
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Liksom epilepsiorganisationer
andra länder har Svenska

i

Epilepsiförbundet alltid haft
svårt att engagera personer
med epilepsi till förbundet.
Medlemsantalet har länge
legat på 5-6000, medan antalet personer med epilepsi beräknas till nästan 1 O gånger så
stort. Då bör man också
komma ihåg att i det låga
medlemsantalet finns en hög
procent anhöriga, äkta makar och föräldrar
Förbundet har då och då under årens lopp genomfört medlemsvärvningskampanjer, men trots detta lyckas man inte höja antalet medlemmar. Bakom detta
anas, att det fortfarande finns känslor av skam och nesa över att öppet erkänna,
att man själv eller en anhörig har epilepsi. Men det kan också finnas en tro att ett
öppet "erkännande" kan påverka ens arbetssituation men också sociala förhållanden. Därför har det varit viktigt både for förbundet och för lokalföreningarna att ge
adekvat information till arbetsgivare och tjänstemän och naturligtvis till den som
drabbats och dennes närstående.
Aven på antalet föreningar avspeglas problemet med få medlemmar. '1 996 fanns
t ex 45 lokalavdelningar, varav sju även var länsföreningar. Inte mindre än 10 föreningar var detta år vad man kallar "vilande", vilket innebär att vanlig föreningsverk1,j

Bitdema på rletta ttppslag speglar förbundets barn- och familjeverksamhet.
samhet tillfälligt ligger nere, då det saknas ideellt intresserade, som kan och vill
engagera sig r styäseverksamhet och allt annat som måste göras inom föreningen
för att hålla denna igång.
Under våren 2oo3 startade förbundet ännu en medlemsvärvningskampanj Flera
olika slags priser utlovades till värvare av nya medlemmar och till nya medlemmar'
Resultatät av denna kampanj kan i skrivande stund ej överblickas. Förhoppningsvis
persoär det emellertid många medlemmar som lyckats övertala någon eller några
nära
eller
ha
epilepsi
antas
ner att gå med som medlemmar, varav många måste
anknytning till någon person med epilepsi.
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På Furuboda kursgård har hållits uppskattade barnläger för rekreation och
samvaro. Hjärnan bakom dessa har varit

Anita Peterson, Hässleholm, som till sin
hjälp också haft Inger Gudmundhs,
Carina Uppman och Britt-Marie Lundberg m fl. Dessa läger har vid olika tillfällen skildrats iSvenska Epilepsia. Ninni
Rodahl-Larsson, Anders och Ros-Marie
Engqvist och Stefan Olsson m fl har
ocLså genomfört mycket uppskattade
sammankomster för föräldrar till barn
med epilepsi.
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Många lokalföreningar har haft uppenbara svårigheter att knyta ungdomar till sin verksamhet. Genom
förbundets ungdomssektion har emellertid intresse
väckts för en gemensam vecka ibland. I ldre har
ordnats en fjällvecka for ungdomar och i Mästocka
Halland, samt senare år Sötsen iTörebodatrakten
har sommarläger samlat 14-18-åringar med epilepsi
till gemensam samvaro kring olika aktiviteter varvat
med samtal om epilepsi
i

Det var två unga män, senare förbundsstyreisemedlemmar, nämligen Richard Sandberg och Bertil Lundgren, som 1 980 satt och spånade om att det borde finnas
ungdomsverksamhet inom förbu ndet.
Deras iderikedom och förmåga att driva frågor
blev också verklighet. De knöt ungdomar till sig
och förslaget om att bilda en ungdomssektion
togs upp i förbundsstyrelsen, där det en igt
Svenska Epilepsia dock blev "vilda protester".
Förs ageL gick emellerLid ,gerom och 'nan ordwww. epilepsi.se/ung
nade ungdomsläger och veckoslutskurser på
olrka håll i landet.
Denna ungdomssektion knöt också internationella kontakter genom att samverka med den internationella organisationen, IBE
vid konferenser i Holland och Skottland. Representanter från de nordiska länderna
;^L;^!- ocKSa
+"{{{-"^-1.-\ +tll
InolooS
til I"arTarna.

Man gjorde också insamlingar genom försäljning av lotter, guldljus och loppLill Fngland. lsamband med deLLa arrangerades också undervisning iengelska.
Sektionen gav, efter besiut vid kongressen 1990, ut en särskild tidning, kallad
"Ve(en", senare omdöpt tiil "SvepeL". NarneL syitar på begynnelsebostäve.na
Svenska Fpilepsiförbundet. Tidningen har dock inte synts till på senare år, vilket
kanske beror på att ungdomarna, som höll detta, nu är vuxna. Eller också har man

rrarkrader för en resa

i

tagit en andningspaus?
Till ungdomsverksamheten sökte och fick man bidrag från Sunnerdahls
handikappfond och Radiohjälpen. Ungdomssektionen har under senare år utvecklat
en egen och uppskattad hemsida
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1995 utgav Svenska Epilepsiförbundet en utvärderingsstudie av "Föräldrakommitt6ens verksamhet 1991 1994" med vissa återblickar på verksamheten från den
första föräldrakonferensen på LO-skolan Runö 1B-20 maj 1990.
Dessutom förekommer en utvärdering av verksamheten som glorts med h1ålp av
en enkät utarbetad av författaren till skriften och representanter för
föräldrakommitt6n och förbundskansliet.

I

Genom att arrangera anhörigdagar, föräldrakonferenser och familjeveckor på olika
håll i landet harförbundetförsökt nå och intressera föräldrartill barn med eoileosi.
Som ansvarig för dessa sammankomster stod förbundets föräldrakommitt6, som
sin inbjudan vände sig både till föreningsmedlemmar och till andra intresserade.En
första föräldraträff anordnades på Runö ijuni 1990. Denna följdes avflera sådana
och i mars 1991 startades en föräldrakommitte vid ett möte i Nässjö, vilket senare
följdes av andra konferenser och möten av annat slag.
i
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Under "Hjärnåret" 1 999 förekom en stor mängd föredrag
och information om epilepsi i olika media, broschyrer och
på annat sätt
Svenska Neurologföreningen genomförde Hjärnåret
samband med Svensk Barnläkarförenings sektion för barnneurologi och habilitering, Svensk Neurokirurgisk förening
och ett antal andra läkarorganisationer. Dessutom medverkade Hjärnfonden, Apoteket AB och vissa handikappi

organ rsatroner.

Hjärnåret ville "arbeta för att förebygga h1ärnsjukdomar,
för att ge de sluka bästa möjliga behandling, för att träna
och rehabilitera den handikappade och för att stödja de
anhöriga ".
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Under detta år uppmärksammades epilepsi mer än vanligt. Apoteket hade
framställt eget material om epilepsi.
dess kundtidning "Apoteket", som delas
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teket varit en viktig fråga för förbundet.
I
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Apoteket

Förbundssekreterare Susanne Lund och
dåvarande ombudsmannen Sven-Åke
Karlsson hade bl a ett sammanträffande
1996 med representanter för tidningen
Apoteket för att skapa bättre kontakt
och spridande av information.
Hjärnåret var temaår för epilepsi men
också för Parkinsons sjukdom, som också
behandlades i informationsbroschyrer,
tidningsartiklar, på affischer m m.
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Från Allmänna Arvsfonden har

förbundet erhållit stöd till ett projekt för att infor-

mera och utbilda föreningsfunktionärer vid användningen av FN:s "Standardregler
för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet"
Dessa regler antogs av FN i december 1993 tillsammans med FN:s Världsaktionsprogram och antogs av den svenska regeringen i mars 1995. Programmet
grundar sig på ett världsaktionsprogram för handikappade som antogs 1981.
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samarbetet med försäkringsbolaget Folksam har medlemmarna erbjudits
pensions- och livförsäkring utan hälsoprövning, vilket dock har fått en ganska begränsad anslutning.
{'

*

ä

I

995 antogs förbundet som medlem i Bancos Humanfond. Detta innebär att
förbundet varle år f år 2 % av de medel som satts in under året på Epilepsiförbundets konto ifonden, vilket tillfört förbundet ett icke oväsentligt kapital varje
'1

år. En procent av behållningen har tilldelats
länsföreningarna proportionellt efter medlemsantal.
Förbundet har också etl par egna [onder,
där lokalföreningarna har mojlighet att söka
bidrag till sin lokala verksamhet. EB Hellbergs
fond liksom Estrid och Gustav Johanssons
fond administreras båda genom förbundet.
När 5EF firade sitt 40-årsjubileum den 29
oktober 1994 offentliggjordes bildandet av "Epilepsifonden", som var ett önskemål från Svenska Epilepsisällskapet, som är en sammanslutning av neurologer och
andra, som arbetar med epilepsi ivården. Fonden skall främja och stödja vetenskaplig forskning kring epilepsi, främst rörande barn. Epilepsifonden har ombildats
till stiftelse och har annonserats i Eoileosia.

T4*pr**x*teti*{z
Kontakterna utåt har under åren vuxit SEF har haft kontakter i många olika organisationer. Framförallt bör väl nämnas IBE * International Bureau for Epilepsy (vår
international) och ILAE - International League Against Epilepsy - som framförallt
är en läkarorganisation. Men dessutom är vi medlemmar iABF, HSO - Handikappförbundens Samarbetsorgan - på såväl riks- som läns- och kommunnivå och även
i

handikappråden på kommunalnivå.
Förbundet har haft samarbete med övriga nordiska länder vid olika tillfällen, haft
representant i Samhall AB:s centrala referensgrupp för handikappfrågor och i Riksförsäkringsverkets handikappdelegation. Förbundssekreteraren och ombudsmannen har ingått i en samrådsgrupp med försäkringsbolaget Folksam och i ABF:s
handikappkommitt6 och i Humanfondens arbete har vi också varit representerade
för att bara nämna några av kontakterna.
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1993 deltog representanter från SEF i en traditionell samarbetskonferens i Danmark, där också Finland, Färöarna, Norge, Danmark och lsland hade delegater
Tillsammans med förbundssekreteraren deltog åtta andra förbundsmed-ie,1rnar
från sEF också i konferenser i paris och Eindhoven 1993. som arrangör för dessa
stod lnternationai Bureau for Epilepsy IBE - och lokala organisatioÄer på respek-

rve

platser.

SEF har sedan

-

SHIA

-

bjldandet av Svenska Handikapporganisationernas Biståndsstiftelse

deltagit i dess verksamhet och även uppmärksammat stiftelsen på

epilepsiproblematiken.
Förbundet har genom Birgit Lindelöf representerats i ett flerförbundsproiekt inom
SHIA, kallat "Funktionshindrade kvinnor iösteuropa,,, vilket inleddes 199ö
Genom sHlA har ett stödprojekt för bildandet av ett epilepsiförbund i Lettland
bedrivit under tre år med avslut 2004. projektledare har varit Birgit Lindelöf som
stimulerat och verkat för att organisationen LESA bildats.
Forbundet har som medlem i sHlA under 2oo4 ingått i ett gemensamt prolekt
Afrrka, närmare bestämt Tanzania
i

under forbundets 5o-åriga historia har uppvaktningar då och då gjorts hos regeringen eller enskilda politiker och andra beslutsfattare.
D.! I 5 januari 1 9BB glordes en uppvaktning hos dåvarande hälso- och slukvårdsberedningen angående epilepsivårdens utveckling och organisation. önskemålet
om ett epilepsicentrum med huvuduppgift att diagnosticera och behandla eprtepsl
framfördes också vid
derta tillfälle
len översikt för 1994 spÅw*r&**. .
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att

skriver förbundet

Fpilepsivården har på ett
alldeles särskilt sätt ställts
i fokus genom den värdefulla kartläggningen
som pre5enterat5
Expertrapporten'Epilepsi
förekomst, handläggning och vård|

orga

n

rsation
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Förbundet uppvaktade
också dåvarande sluk-

vårdsminister Bo Könberg för att uppmärksamma behovet av en

förbättring av epilepsivå

rden.
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Vid åtskilliga tillfällen har genom uppvaktningar hos regeringsledamöter och i skrift
påtalats behovet av utbildningar av neurologer. Detta har även gjorts i samband
med NHR Neurologiskt Handikappades Riksförbund.
Tandvårdstaxan har också varit föremål för uppmärksamhet, då SEF i samband
med HSO Handikappförbundens Samarbetsorgan - argumenterat för bibehållen
kostnadsfri tandvård vid skada, som förorsakats av epilepsi.
Vid uppvaktningar tillsammans med HSO har också framförts synpunkter på kostnadsfria läkemedel, rätien till personlig assistent, försäkrings- och arbetsmarknadsfrågor m m.1999 togs frågan om neurologbristen också upp isamverkan
med Svenska Neurologföreningen. Samma år övertog ombudsmannen denna
fråga, som tidigare drivits av {örbundssekreteraren.
Frågan om neurologbristen har också aktualiserats i riksdagsmotioner och vid
uppvaktning hos Landsti n gsförbundet.
Vid olika tillfällen har också denna frå9a tagits upp iartiklar och ledare i Svenska
Epilepsia. Under våren 2004 tog förbundets ordförande Chatrine Pålsson initiativ till
en rad uppvaktningar med riksdagspartierna i syfte att aktualisera situationen för
personer med epilepsi. Ett flertal riksdagsledamoter från socialutskottet och
socialförsäkringsutskottet deltog i samtalen.

Li";*4als,t i TV
Under våren 2000 påbörjades arbetet med ett kommande teve-program, som genomfördes vid en två timmar lång direktsändning av programmet Livslust med
exoertoanel.
Epilepsiföreningen i Dalarnas län hade samlat frågeställare på en restaurang
Sundborn och istudion i Karlstad fanns åtskilliga sakkunniga från SEF med bl a
förbundsordförande Bo Nilsson och neurolog Sven Pålhagen samt psykolog,
epi lepsisj u ksköterska och a nd ra sakku n n ga sa mt styrelseleda möter.
Efter programmet hölls telefonväkteri, då drygt 70 samtal inkom med frågor om
epilepsi.
Under flera år har förbundet och
lokalföreni ngarna vid olika tillfällen försökt
få media att ta upp epilepsi. I synnerhet
inom radio och teve har detta varit mestadels lönlöst. Detta teveprogram var
för välkomnat av
i

i

många.
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Hösten 2003 delades det forsta Guldljuspriset ut vid en
högtidlig ceremoni i riksdagshuset i samband med en
ordförandekonferens. Priset in itierades av förbundets

ordförande Chatrine Pålsson och syftar till att uppmärksamma enskilda personer eller grupper som utför extra
förtjänstf ulla insatser för personer med epilepsi.
Guldljusprisets mottagare utses av ett särskilt Guldllusråd som består av Chatrine Pålsson, riksdagens f d
talman Birgitta Dahl, Peter Althin, advokat tillika riksdagsledamot och Barbro Beck-Fries, professor i geriatIK.
Mottagare av premiärpriset blev neurolog Lars Lund,
Stockholm och epilepsisjuksköterskorna Lena Pettersson Birgitta DahI och Chatrine
och Christina Andersson från iönköoinq.
P ril s s on vid G uLdLj us p r is utdeLningen 2003.
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Epilepsiförbundets kansli har flera gånger måst byta lokaler. De första åren sköttes
kanslisysslorna av en sekreterare på Stora Sköndals Diakonianstalt, där det också
fanns hem för personer med epilepsi. I december 1980 flyttade man emellertid in
lokaler på Norrtullsgatan 6 i Stockholm, där också andra handikapporganisationer
{'
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Bara tre år senare, i februari 1983, gick flyttlasset till Reimerholmsgatan 9 i Stockholm med vidunderlig s1öutsikt, dit också dåvarande HCK, numera HSO Handikappförbundens Samarbetsorgan - flyttade. Här stannade kansliet till senvåren 2001, då flytten gick till Sturegatan 4 i Sundbyberg strax utanför Stockholm.
Men i de utrymmen, som då togs i bruk stannade kansliet bara några månader, dvs
till hösten samma år, då nya lokaler isamma hus blivittillgängliga efter renovering.
Under år 2000 fördelades uppgifterna från en tidigare deltidstlänst på Inga-Britt
Börjesson, som handlägger all ekonomi, ger råd och information samt lrmeli
Patricius som har rådgivning och medlemsregistrering m m som daglig uppgift.
Förbundskansliet har fyra anställda och hela ekonomiverksamheten är numera

centraliserad till kansliet.
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Förbundet har en jämförelsevis stor styrelse. 1996 valdes 1 1 ordinarie ledamöter
och sju ersäl.Lare för dessa. Då även ersättare - eller suppleanter - brukar kallas till
styrelsesammanträdena, vanligen tre om året, blir det alltså en stor skara som träffas Det betyder också en ansenlig kostnad.
Arbetsutskottet gemenligen kallat AU - träffas oftare. AU förbereder styrelsens
ärenden och ägnar sig också åt "utvecklingsarbete, verksamhetsplaner, siukvårdsfrågor samt övergripande frägor" . Inom förbundet finns också flera utskott och
kommittöer med olika arbetsuppgifter såsom socialmedicinskt utskott, ungdomssektion, föräldrakommitt6 samt informatörs- och studiekommitt6.
{
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Förbundsstyrelsen samlad i maj 2001. Från vcinster; Inger Gudmundhs, Ulrick
Mellberg, Chatrine Pålsson (ordf), Christine Jangebrand, Greta Hieta, Ingvor
Aiha, Bengt-Olof Davidsson och Gunnel Backsten. Ordinarie ledamöter som
saknas: Rutger Johannesson, Jan Skoglund och Anna Eksell.

*r*tbr*rt**
När Bo Nilsson år 2001 efter elva ars idogt
arbete beslöt att överlämna ordförandeklubban till någon annan var det svårt att tillmötesgå hans önskemå|. Som en kompromiss
erbjöd sig Bo Nilsson att sitta kvar som förbundsordlörande under ett år. Detta accepterades av kongressen i Borlänge som därmed utlyste en extra kongress 2002 enbart
{^.
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Bo Nil.sson vid tlen extru
kongressen 2002.

Till detta tillfälle fanns ett bra förslag på
ny ordförande och alla kongressdeltagarna
föreföll att vara glada över att ledarfrågan
lösts så bra, när Chatrine Pålsson med ett

optimistiskt och positivt "jungfrutal" förklarade sig villig att axla det nya uppdraget.
"Min ambition är att på alla sätt stöd1a personer med epilepsi och deras närsLående
samt att ge kunskap till allmänheten", sade
hon bl a för att citera Svenska Epilepsia.

1tj
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I december 1983 fick Svenska Epilepsiförbundet en förbundsombudsman. Det var
Sven-Äke Karlsson, tidigare verksam vid försäkringskassan i Falun och bosatt i
Sundborn, som åtog sig det inom förbundet helt nya arbetet, som han lämnade
mal 1999, då han avgick med pension.
Sven-Ake Karlsson efterträddes av Peter Dahlqvist från Lund i september 1999.
Han tillträdde sin tjänst med i viss mån andra arbetsuppgifter än sin företrädare.
i

Förutom med kontaktverksamhet inom föreninqarna i landet arbetade också
Sven-Åke Karlsson med filmprojektet ("Sitter hemma och skäms"), konsulent-

projekt och rekrytering.
Peter Dahlqvist skrev i sitt brev till föreningarna i samband med tillträdet som
ombudsman "Mitt arbetsfält och mina arbetsuppgifter kommer att skilja sig något
från de frågor som Sven-Ake arbetat med. Jag kommer i första hand att arbeta
med intressepolitiska frå9or. Dels på riksplanet, dels på regionalt plan". (,l3 sept.
1999)
Under påföljande år har ombudsmannen fortsatt sitt arbete. Bl a har han medverkat i strävan att förbättra epilepsivården i flera län och i några län har han också
upprättat Iandstingskontakter. Ombudsman nen har
också arbetat med uppvaktningar av riksdagspartier
och regionala politiker, Landstingsförbundet jämte
annan opionsbildande verksamhet, planerat och
genomfört konferenser och utbildningar med mera.
Som nämnts i annat sammanhang hade också
förbundet en heltidsanställd ombudsman, Gunilla
Andersson 1990-1996, med ansvar för ungdoms-,
studie- och föräldraverksamhet.
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Äret 2OO1 fört1änar ett eget omnämnande
eftersom det sannolikt var ett av det kanske allra
mest intensiva och samtidigt turbulenta år som
förbundet genomgått under sin 50-åriga levnad.
Insatserna under året var utomordentligt extraordinära och arbetskrävande.
Forbundet genomförde en rad olika utåtriktade aktiviteter samt flyttade
förbundskansliet hela två gånger p g a en omedgörlig hyresvärd. Flyttkarusellen
slutade dock bra och kansliet finns nu som nämnts i goda och väl fungerande lokaler i Sundbyberg. Parallellt med flyttningar genomfordes en ordförandekonferens
som en viktig del i att öka kontakterna och utbytet med föreningarna.
Därutöver stod förbundet som värd för ett nordiskt möte vilket föranledde
planering och värdefulla insatser från såväl kansliet som förtroendevalda.
Förbundet medverkade också till att epilepsi kunde belysas idet populära
ungdomsprogrammet H1ärnkontoret. Under året genomfördes också tre
utbildningstillfällen med omkring 50 deltagare i lTl och programanvändning för
1A

vuxna, ungdomar och personal. Kurserna planerades och genomfördes av lrmeli
Patricius, anställd på förbundskansliet sedan 1997
Förbundets ordinarie konqress äqde rum under hösten och fordrade också den
stora förberedelser.
I november genomfördes ett stort nationellt Epilepsiforum i Göteborg med
deltagare från förbundet och epilepsivården. Forumet var en insats med anledning
av den pågående världskampanjen "Out of the Shadows" och genomfördes
samråd med Svenska Epilepsisållskapet. Vid forumet medverkade bland annat
svensk epilepsiexpertis med presentationer och föreläsningar. En panelddebatt hölls
med riksdagspolitiker, representant från Landstingsförbundet, epilepsisjukvården
och förbundet.
Såväl en vintervecka i ldre för ungdomar med epilepsi samt ett sommarläger
arrangerades av ungdomssektionen. Föräldrakommitten inbjöd till en uppskattad
förä ld ra konferens.
Styrelsen och kansliet f ick därutöver under året
handlägga ett tidskrävande uteslutningsärende som
begärts från ett flertal föreningar och som utmynnade i en
n'n hding
extra kongress påföllande år, då förbundets ordförande Bo
lFdns * ig@r
Nilsson lämnade sitt uppdrag.
Action
i

Call to
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den internationella fronten hände också många vikLiga saker år 2001 . Den europeiska viLboken om epilepsi
Inro!eån Wtltt raP'r
nresenterades i FtJ-narlamentet i mars. Det är ett unikt
hqd*.$&ssry
dokument som klargör situationen för personer med
epilepsi i Europa med uppmaning till åtgärder och handling för att förbättra allmänhetens kunskaper om epilepsi, införa lagstiftning mot diskriminering av personer
med epilepsi på arbetsmarknaden samt att öka resurserna till forskning om epiPå
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Förbundet deltog vid en nystart av
världskampanjen "Out of the Shadows" på WHO:s
högkvarter i Geneve, med generalsekreterare GroHarlem Brundtland som huvudtalare. Hon
intervjuades senare i Epilepsia.
En världskongress om epilepsi ägde rum under
hösten i Buenos Aires med Ulrick Mellberg och Susanne Lund som förbundets representanter. Susanne

Ledaren.för det en gelska fotbolls landslaget, Sv en-G öran
Eriksson, httr lämnat vardefullt stöd såväl till den
svenska som den internationella epilepsiverksamheten hl a genom toLa om epilepsi.
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Fiirbuntlet har under sin

5)-tiriga Levnul haft fem
orclJör,rn,letr. Trc ur tlt m ör
från vänster Karl-Arel Melin,
Åke Fnrt och Bo Nilsson.
var

Den Jörste ordföranden

Torslen Leyvenstam och
d. n ttuvdrlndc dr

Chatrine PåLsson.

Lund invaldes som vice ordförande i "lnternational Bureau for Epilepsy", världsorganisationens styrelse och utsågs också till redaktör för den internationella troningen "lnternational Epilepsy News". Vidare utnämndes Susanne Lund till ordförande i IBE:s Public Education Commission. Attförbundetfick en central plats idet
globala epilepsiarbetet var kvittot på att förbundets anseende och förtroende är
betydande.
Det gav också möjligheter att berika förbundsarbetet genom att dels använda
den "svenska modellen" internationellt och att också hämta hem nya ideer till
epilepsiarbetet i Sverige Förbundets andre ordförande Karl-Axel Melin hade på
196O-talet en styrelseplats ilBE. Han förespråkade alltid vikten av internationerr
samverkan Påföljande ordförande Åke Fors samt därefter Bo Nilsson och chatrine
Pålsson har på ett självklart sätt ytterligare betonat den inställningen med
internationell samverkan och solidaritet.
Under 2003 utvecklades förbundets internationella engagemang ytterligare då
Peter Dahlqvist invaldes i ledningsgruppen för den euroepiska kommission rnom
lBE. Dessutom utsågs Susanne Lund samma år till IBE:s representant i ett

omfattande eu ropeiskt forskningsprojekt, EUCARE, tillsammans med ILAE
(lnternational League Against Epiiepsy) och med stod av UCB pharma.

#ramtbq{xm?
En återblick är alltid berättigad vid en födelsedag.
Svenska Epilepsiförbundet

har kommit upp i mogen
ålder. Samtidigt kanske
många frågar sig, vad framtiden kommer att innebära. Resultatet av den medlemsvärvningskampanj, som startade under 2003 har i skrivande stund ej redovisats och
torde knappast bli färdig ens till hösten 2004. Värvning måste ständigt skel Samtidigt bör väl påpekas - vilket alla i våra föreningar känner till - att föreningarnas och
förbundets främsta uppgift inte är att ordna kurser, månadsmöten och utfärder för
relativt friska medlemmar med eller utan epilepsi.
Vi måste ständigt ha i minnet att det finns personer, som verkligen kämpar med
sina medicinska, sociala och ekonomiska problem just därför att de har epilepsi
Och många av dessa nårvi aldrig! En del sitter på hem och anstalter av olika slag,
många vistas hemma och kommer sällan ut, ännu mindre till någon föreningsverksamhet. Hur når vi dem?
Detfinns också en kategori personer "med epilepsi", som inte länqre har något
besvär av detta handikapp. Vissa av dem lämnar föreningsarbetet. Just då skulle de
ju verkligen kunna vara till hiälp för andra, kanske som hembesökare och som

informatörer.
När förbundet 1993 giorde ett försök med telefonrådgivning, EpiTel, i samverkan
med regionsjukhuset i Linköping och Björkgårdens rehabcenter utanför Umeå
ringde kanske just sådana personer Som nämnts ovan och som Inte var medlemmar
i

förbundet

I likhet med andra länder har vi alltid haft besvär med rekryteringen av medlemmar. Detta innebär också lägre ekonomiska bidrag. Vi som finns iförbundet får
emellertid inte tappa sugen för att andra inte vill ge oss sitt stöd. Vi serfram emot
ett kraftfullt engagemang från många och intresserade medlemmar under många
år till, i första hand ytterligare femtio år. Epilepsin lär inte vara borta som

handikapporsak till dess
Lars-Erik Ekblom
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Bi den på omslagets baksida är glord av konstnären Lerf Zetterling.
Affrschen har framställts av Svenska Epilepsiförbundet med stöd av GlaxoWellcome

