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Verksamhetsberättelse 2015
Svenska Epilepsiförbundet

Förord

Styrelsen för Svenska Epilepsiförbundet avger härmed verksamhetsberättelse
för 2015. Ett på flera sätt fantastiskt och extraordinärt år läggs till handlingarna.
Efter drygt 60 år av upprepade förbundsinsatser att förmå nationella beslutsfattare att prioritera insatser för att uppmärksamma situationen för personer
med epilepsi, tillkännagav regeringen under senhösten att nationella riktlinjer
skall framtas för epilepsivården. Det är en historisk milstolpe som kommer att
kräva stora arbetsinsatser av förbundet, men ger grunden för en jämlik epilepsivård över hela landet, till nytta och gagn för alla som lever med epilepsi.
Året har även präglats av arbetet med en nationell enkät till företrädare för
epilepsivården i syfte att få en aktuell bild av tillgång och kvalitet i epilepsivården. Inte nog med dessa nationella insatser. Under våren vidtogs även en rad
initiativ för att förmå de svenska regeringsdelegaterna i WHO att vid dess generalförsamling anta en internationell resolution om epilepsi.
Förbundsstyrelsen konstaterar att året har inneburit angeläget erkännande
från makthavare, att prioritera ett optimalt omhändertagande av personer med
epilepsi, vilket förbundsstyrelsen har anledning att känna stolthet inför.
Därutöver har ett omfattande arbete företagits för att framställa en modern
bok om epilepsi, som ger grundläggande fakta tillsammans med personliga berättelser.
Föreningarnas viktiga uppgift som mötesplats för trivsel, samtal, råd och stöd
kan inte nog betonas. Förbundsstyrelsen konstaterar att föreningarna på ett
enastående sätt erbjudit inspirerande aktiviteter för medlemmarna, både avseende stimulans, förkovran och gemenskap. Medlemsantalet uppgick den 31
december 2015 till 3283.
Förbundsstyrelsen har haft två telefonsammanträden samt ett heldagsmöte i
riksdagshuset, samt ett möte i samband med förbundets konferens på Lidingö.
Arbetsutskottet har haft fem telefonmöten för att besluta om löpande ärenden
och bereda frågor till styrelsen.

Nationella riktlinjer för epilepsi
Förbundsstyrelsen konstaterar att 2015 går till historien när det gäller insatser
för att säkerställa en jämlik och kvalificerad epilepsivård. Socialstyrelsen föreslog regeringen att utarbeta nationella riktlinjer för epilepsivården, vilket framgick av en förstudie som presenterades i mitten av december.
Förstudien föregicks av ett nationellt dialogmöte med företrädare för professionen såväl inom barn- som vuxenneurologi, samt förbundet och socialstyrelsen. Förbundet har genom skrivelser och uppvaktningar av såväl socialstyrelsen som socialdepartementet upprepade gånger framfört behovet av nationella
riktlinjer för epilepsivården.
Epilepsi är ett mångfacetterat diagnosområde och konsekvenserna av epileptiska anfall och läkemedelsbehandling kan vara betydande, vilket är bekant för
många av förbundets medlemmar. Många har uttryckt att det är anmärkningsvärt att en så stor diagnosgrupp som epilepsi inte tidigare erhållit nationella
riktlinjer för vården, men ser med tillfredsställelse att långsiktiga intressepolitiska insatser nu givit resultat.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och
omsorg bör satsa resurser på. Under året har arbete pågått med nationella riktlinjer för demens, depression, ångest, stroke, MS och Parkinsons sjukdom.
Förbundsstyrelsen konstaterar att det finns en rad förbättringsområden i omhändertagandet av personer med epilepsi, t ex att kvalitén på vården inte ska
påverkas av t ex boendeort. Dessutom behöver tillgång till moderna behandlingsmöjligheter och nutidens läkemedel uppmärksammas, utöver behovet av
regelbunden uppföljning med återbesök, samt en central fråga, att få diagnos
och behandling av specialist i neurologi.
Målet med epilepsibehandling är att minska risken för nya anfall. I takt med
tillkomsten av nya läkemedel har kraven ökat på den behandlande läkarens
kunskaper. Förstudien visar att det finns skillnader i förskrivningen av läkeme-
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del, både vad gäller olika grupper och var man bor i landet. Det finns även problem med underutnyttjande av epilepsikirurgi i den högspecialiserade vården.
Många som opereras har haft epilepsi minst halva livet.
Förbundsstyrelseledamoten Sven Pålhagen, neurolog, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, har haft en central och drivande roll i socialstyrelsens förslag och har betonat behovet av tidig diagnostik, regelbunden uppföljning och rehabiliteringsinsatser inom epilepsivården.

Nationell enkät epilepsivården

Förbundet får dagligen information från medlemmarna om brister i vård och
omsorg av personer med epilepsi. Både tillgänglighet och kontinuitet i vårdkontakterna, liksom boendeort tycks avgöra om man remitteras till specialist
eller får del av nya läkemedel mot epilepsi. Förbundet noterade ett stort behov
av en fördjupad granskning för att få en aktuell uppfattning om vårdens innehåll och kvalitet. Enkäten kunde genomföras med ekonomiskt stöd från UCB
Pharma.
En enkät distribuerades till företrädare för epilepsisjukvården under hösten
för att klarlägga vårdkedjan för personer med epilepsi; allt från diagnos till
krav på avancerad behandling, liksom vilka rehabiliteringsinsatser som erbjuds. Förbundet sökte bl a svar på i vilken utsträckning specialist fastställer diagnos efter adekvat utredning och inleder behandling. Likaså vilken vårdnivå
som därefter fortsätter och följer den antiepileptiska behandlingen. Förbundet
ville även få en bild av hur ofta en person med aktiv epilepsi träffar sin läkare.
Finns särskild epilepsisköterska eller t o m ett team? Om så, hur ofta får dessa
uppdaterad utbildning? När basmedicinering inte hjälper, hur sker remittering
för ställningstagande till avancerad behandling, licenspreparat, epilepsikirurgi?
Väntetider? Dessa frågeställningar inrymdes i enkäten som omfattade 21 frågor
som belyste samsjuklighet såväl ur neuropsykiatrisk (ångest-oro, depression)
som ur kognitiv-svikt synvinkel. Förbundet önskade svar på hur det hanteras.
Tilläggsmedicinering? Utredning? Remiss till annan specialist som barn- eller
vuxenpsykiatriker, minnesklinik? Enkäten tillställdes öppenvårdsmottagningar
vid region-, läns- och länsdelssjukhus respektive privatläkarmottagningar med
avtal med FK eller Landsting, samt några rehabiliteringsinstitutioner.

Kvalitetsregister

Svenska Neuroregister är en paraplyorganisation där olika webbaserade register samlas för olika diagnoser. Registerverksamheten ger möjlighet till uppföljning och kvalitetssäkring och för att öka patientperspektivet i registerarbetet
har Börje Vestlund deltagit i referensgruppen för det svenska epilepsiregistret,
vars arbete har pågått under 2015.
Via universitetssjukhusen fortsätter arbetet med att upprätta ett nationellt
kvalitetsregister för barnepilepsi som ligger på samma plattform som vuxenepilepsiregistret. Ann Andersson har representerat förbundet i styrgruppen för
barnepilepsiregistret.
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Föreningarna

Epilepsiföreningarna har erbjudit varierande aktiviteter under året. Flera föreningar har bjudit in till informationsmöten, samtalsgrupper och samkväm. Behovet av en arena för utbyte av erfarenheter är fortsatt oerhört viktig. Föreningarnas verksamhet innebär också saklig information, råd och stöd. Personer som
nyligen fått diagnos kan finna samtalsstöd och råd från föreningsfunktionär
som kanske själv haft liknande erfarenheter. Att mötas av kunskap och förståelse är angeläget i en sådan situation. Att känna att man inte är ensam om sin
situation är också en betydelsefull del i föreningens arbete.
Föreningarna har erbjudit en trygg mötesplats för medlemmarna där allehanda aspekter av epilepsi kan bemötas, såväl anfallskonsekvenser, skolproblematik som svårigheter på arbetsmarknaden. Läkemedelsbiverkningar, minnesproblem, kommunikationssvårigheter kopplat till brist på körkort, utbildningsval
eller omgivningens bristande kunskap är några andra ämnen som dryftas. En
väsentlig del i föreningsverksamheten är också att stödja genom trivselaktiviteter, t ex utflykter, julfester eller studieverksamhet med inspirerande inslag.
Utöver den mer medlemsinriktade verksamheten har föreningarna under året
i olika utsträckning haft en viktig roll som opinionsbildare, deltagit med utställningar på t ex bibliotek och i sjukhusentré, skrivit insändare till lokalpress och
haft samråd med lokala och regionala företrädare för hälso- och sjukvården.
Förbundsstyrelsen har genom ledamoten Kent Bäckrud erbjudit visst administrativt stöd till några behövande föreningar. Därutöver har insatser gjorts för
att stimulera föreningsaktiviteter på några håll. Förbundskansliet har framställt
och distribuerat inbjudningar och medlemsbrev åt flera föreningar.
Föreningarna drivs i huvudsak genom ideella krafter med syfte att skapa
bättre förutsättningar för en god livskvalitet för medlemmarna.
Förbundsstyrelsen konstaterar nöjt att många föreningar har en aktiv verksamhet. Frågan om viss svårighet att till årsmötet finna funktionärer till styrelsen har aktualiserats och var också något som diskuterades på förbundets Kick
Off.
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Ungdomsverksamhet

Förbundets ungdomsverksamhet planeras och genomförs av styrelsen i ungdomssektionen. Under våren arrangerades ett uppskattat skidläger för ungdomar med epilepsi i övre tonåren på Idre Fjäll. En kompetent ledargrupp
borgade för trygghet och säkerhet i skidbackarna och skapade trivsel bland
ungdomarna. Såväl utförsåkning som längdåkning praktiserades i sol och rikligt med snö. Inkvartering skedde i stugor med självhushållning, med undantag av vissa måltider. Skidutrustning hyrdes i huvudsak.
Lägrets ambition var att erbjuda unga som lever med konsekvenserna av
epileptiska anfall, läkemedelsbehandling och restriktioner, en möjlighet att göra
det som många andra unga i samma ålder gör. Att lämna hemmets trygghet
och föräldrarnas stöd, att resa självständigt och stå på egna ben, inte bara på
skidorna. Därutöver, utan rädsla för anfall och i trygg förvissning om att gruppen vet hur det är att ha epilepsi.
Disco och samtal, tillsammans med frisk luft och fysisk aktivitet, blev ett fint
komplement till den gemenskap som uppstod då man hjälper den som ramlat
i backen, eller delar tankar med någon som vet hur det känns att ständigt bära
oron för att få ett anfall, när som helst och var som helst. Att dessutom få skratta
och ha roligt och glömma epilepsin för en stund, var också en positiv konsekvens av lägret.
Förbundets ungdomssektion hade vinnlagt sig om att ha god beredskap,
genom att bl a samla ledarna för introduktion och genomgång av såväl förväntningar som säkerhetsföreskrifter. Inbjudan distribuerades till medlemmarna
och epilepsisjuksköterskegruppen, samt neurologmottagningar. Förbundet har
med tillfredsställelse noterat att sjukvården fångar upp unga patienter med epilepsi och hänvisar till förbundets lägerverksamhet, vilket kan bli en avgörande
länk till stimulans och frigörelse för individen.
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Sommarläger för ungdomar
- Summercramp

Traditionsenligt anordnades
ett sommarläger för 34 ungdomar med svår epilepsi i
åldern 13-18 år på Sötåsens
jordbruksgymnasium i Töreboda. Sommarlägret syftar till
att hjälpa unga med epilepsi
att bryta isolering och stärka
självbilden, som ofta är vacklande i en känsla av osäkerhet
och utanförskap.
Trygghetsskapande åtgärder med unga och kunniga ledare, roliga aktiviteter såväl inomhus (målning, samtal, dans, pyssel) som utomhus (bollspel och
utflykter) bidrog till god samvaro och gemenskap. Insiktskapande aktiviteter
fanns också med i programmet, som uppmuntrade ungdomarna att fundera
över det egna kroppsspråket, hur man reagerar inför olika situationer, allt genom skratt och vänlighet.
Någon sammanfattade en utflykt som ”kantades av kramper, gemenskap och
godis i mängder”. Epilepsin behövde inte vara det centrala, man kunde lämna
sjukdomen åt sidan och se allt annat istället.
”Man känner sig så trygg och alla får synas på sitt eget sätt” är ett uttalande
som sammanfattade en viktig del i sommarlägret. På lägret pratar man mycket
om epilepsi, men det är inte det viktigaste som händer på lägret. Det är allt annat. Kompisarna, dansen, att äta ihop, att vara sig själv och att få ingå i en trygg
gemenskap, förutom att man får nya kompisar. Föreningen Margaretahemmets
stöd till lägret medför att antalet ungdomar som kan beredas plats har utökats.

Kick Off

I samarbete med ABF bjöd förbundsstyrelsen in till en inspirerande helgkonferens på Lidingö för att dryfta såväl nutids- som framtidsfrågor i organisationen.
Helgen samlade föreningsordföranden och förbundsstyrelsen till ett viktigt och
inspirerande rådslag där medlemmars olika behov av verksamheten också diskuterades.
En rad föreläsare berikade programmet och tog upp relevanta ämnen med
presentationer och diskussioner om stort och smått, med syfte att stimulera till
nytänkande och även till tankar om den egna rollen som förtroendevald med
ett viktigt uppdrag.
Särskilt profilerades de centrala frågorna i en ideell organisation: Vilket är
vårt uppdrag? Vilken är vår vision? I vilken fråga finns det energi? Svaren på
den frågorna tog alla med sig hem för fortsatt analys. Frågan om försäkring,
föräldraverksamhet, vilken nytta föreningen kan ha av Folkspel och vad ABF
kan erbjuda föreningarna, fick också stor och uppskattande uppmärksamhet.
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Familjeverksamhet

En familjehelg genomfördes den 10-12 april
2015 på Åsa Folkhögskola i Sörmland. Elva
familjer med barn med svår epilepsi deltog
med 20 vuxna och 19 barn/ungdomar, varav även syskon inkluderats. Hela familjen
berörs när en familjemedlem får epilepsi.
De tolv ledarna hade som primär uppgift att ta hand om barnen när föräldrarna
hade samtal, gruppdiskussioner och föreläsningar. Under familjehelgen erbjöds bl
a medicinsk information av neurolog och
annan profession samt många tillfällen till
samtal och utbyte av erfarenheter. I princip alla vuxna kände igen frågor som
rörde stress, bristande kontroll och oro för framtiden.
Dessa ämnen dryftades därför särskilt och alla fick ta del av andras berättelser
och känslor kring att ha ett barn med anfall och hur det påverkar hela familjens
vardag. Familjehelgens målsättning är att stödja hela familjen, att inte bagatellisera svårigheter och att lyfta fram problemlösningar och framtidshopp. Barnen
med epilepsi samt syskonen erbjöds allehanda roliga aktiviteter när föräldrarna
samlades kring mer allvarligt innehåll. Ytterligare en familjehelg genomfördes
på Åsa Folkhögskola på hösten och riktade sig till familjer med barn och ungdomar som har epilepsi som grunddiagnos.
Även den helgen präglades av erfarenhetsutbyte, professionella föreläsningar och tips på verktyg för att orka med vardagen med epilepsi. Förutom gemenskap och att känna att man inte är ensam om en svår situation var målsättningen med familjehelgen att få stimulans och instrument att acceptera epilepsin
och hantera vardagslivet, men ändå försöka ha en god livskvalitet för hela
familjen. I programmet upptogs bl a epilepsins konsekvenser i vardagen, hur
familjen och syskon påverkas, hur hantera sorgen kring barnets epilepsi? Tolv
familjer med barn med epilepsi och syskon deltog.
Tio ungdomsledare tog ansvar för barnen och erbjöd stimulerande aktiviteter
både inomhus och utomhus. Familjerna kom från olika delar i landet. Familjeverksamheten har genomförts med stöd från Föreningen Margarethahemmet.
Ann Andersson har representerat förbundet i Skolinspektionens samråd.
Arne Hertzberg har representerat förbundet i SPSM.

9

Information

Förbundet har producerat och utgivit broschyren ”Om epilepsi och förbundet”,
samt genomfört en uppdatering av foldern ”Välkommen till oss”, tack vare
inkomna jubileumsgåvor föregående år. Gåvorna har också bidragit till att förbundet översatt och publicerat det norska dataspelet Nevronus på hemsidan.
Förbundet har publicerat pressmeddelanden med anledning av Världsepilepsidagen, Guldljusprisutdelningem, beslutet om nationella riktlinjer samt
om den av WHO antagna resolutionen om epilepsi. Publiceringen har gjorts på
Newsdesk som är en nyhetsportal för mediaredaktioner över hela landet.

EPILEPSIBOKEN

”En bok om epilepsi” publicerades första gången 1996 och tillgodosåg ett länge
känt behov av en grundläggande kunskapskälla om epilepsins mångfacetterade
område. Behovet av en bred och uppdaterad faktabok med grundläggande information om epilepsi, dess orsaker, yttringar och behandlingsmöjligheter har
varit fortsatt stort och utvecklingen har gått framåt. Den ursprungliga texten
i ”En bok om epilepsi” har därför under 2015 genomgått en omfattande revidering där det blivit uppenbart att mycket har hänt inom epilepsiområdet de
senaste 20 åren.
Omarbetningen har generöst genomförts av neurologerna Lars Forsgren,
Kristina Malmgren, Ingrid Olsson, Ingmar Rosén (neurofysiolog), Torbjörn
Tomson och Per Åmark samt Lars Agelii (illustrationer). Förbundskansliets
resurser har väsentligen tagits i anspråk för planering och redaktionellt arbete.
Året har också inneburit förberedelser inför presentationen av bokinnehållet i
riksdagshuset i februari 2016.

Guldljuspriset

För trettonde gången i ordningen utdelades
Guldljuspriset i riksdagshuset i samband med
en högtidlig lunch. 2015 års Guldljuspris tilldelades neurolog Sven Pålhagen för att

”han envetet stått på patientens sida och genom
idoga insatser verkat för mer resurser för en
jämlik epilepsivård över hela landet”.
Priset delades ut av fd riksdagens talman Birgitta Dahl som tillsammans med
Guldljusrådets ledamöter utsett pristagare bland av medlemmar och föreningar
nominerade kandidater.
Guldljusrådet består av: Birgitta Dahl, riksdagens fd talman, Chatrine Pålsson
Ahlgren, fd förbundsordförande, Lars Gårdfeldt, teologie doktor, Peter Althin,
advokat och Barbro Beck-Friis, professor. Ett pressmeddelande samt artikel i
Svenska Epilepsia publicerades i anslutning till utdelningen.
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Assistanshundsråd

Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd, där förbundssekreterare Susanne
Lund varit ledamot, avhöll sitt sista sammanträde den 28 oktober 2015, då
Svenska Brukshundklubben från 1 januari 2016 utgör stödfunktion för assistanshundsverksamheten på uppdrag av Myndigheten för Delaktighet.
Hjälpmedelsinstitutet, gav Svenska Kennelklubben (SKK) i uppdrag att under
2013 och 2014 ha det övergripande ansvaret för assistanshundsverksamheten,
i väntan på Socialstyrelsens utvärdering av försöksverksamheten med serviceoch signalhundar.
Våren 2015 fick Myndigheten för Delaktighet regeringens uppdrag att upphandla en stödfunktion för verksamheten och i avvaktan på beslut fortsatte
SKK i ungefär samma omfattning som tidigare. Svenska Kennelklubben hade
därmed ansvar för certifiering av instruktörer, information till kommuner,
landsting och brukare och bildade för ändamålen Assistanshundsrådet där ledamöter med bred kompetens och erfarenhet ingått.
Assistanshundsrådets ledamöter har utgjorts av Ulf Uddman, ordförande och
VD Svenska Kennelklubben, Liselotte Carlén, Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson, Viveka Lindström, Susanne Lund och Emmelie Reinson. Adjungerade:
Curt Blixt, Yvonne Larsdotter.
I rådet har kvalitetssäkringsarbete utförts för att certifiera såväl hund som
instruktör. Måldokument har färdigställts under senare delen av året. Artikel
och notiser har presenterats i Svenska Epilepsia för att betona vikten av hunden
som värdefullt stöd och hjälp i samband med anfall.
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Internationellt

Förbundet är medlem i International Bureau for Epilepsy, en paraplyorganisation för nationella epilepsiförbund. Vice förbundsordförande Margaretha
Anderssons är ledamot i IBE:s europeiska sektion. IBE utlyste i slutet av året en
internationell fototävling ”Yes, I can” med syfte att inspirera till kreativitet och
reflektion över den egna förmågan. Förbundets medlemmar uppmanades via
Epilepsia och föreningarna att delta med fotoalster.
Den första Världsepilepsidagen (International Epilepsy Day) genomfördes
den 9 februari med pressmeddelande och utåtriktade aktiviteter i föreningarna
som t ex bokbord, utställningar, insändare och samtal om epilepsi.
Syftet med dagen är att gemensamt i världens alla epilepsiförbund och länder
uppmärksamma epilepsi och dess konsekvenser. Dagen innebär också samordning av informations- och utbildningsinsatser för att stärka insatserna för
personer med epilepsi världen runt. Dagen är ett gemensamt initiativ mellan
IBE (International Bureau for Epilepsy) och ILAE (International League Against
Epilepsy) och respektive representation i 138 länder.
Med både epilepsiförbund och profession i nära samverkan, jämte samarbete
med WHO och med IBE:s konsultativa status i FN:s ECOSOC, är International
Epilepsy Day den mest prestigefulla epilepsiaktiviteten i världen.

EU & WHO

Förbundet uppvaktade i samverkan med professionen, socialdepartementet för
att informera om epilepsi i Sverige och i världen inför WHO:s generalförsamling under våren 2015.
Förbundet har fortsatt arbetet med att förmå flera svenska EU-parlamentariker att ansluta sig till nätverket ”European Advocates for Epilepsy” som arbetar
för att lyfta viktiga frågor för personer med epilepsi på EU-nivå. Noteras med
glädje att EU-parlamentarikerna Jytte Guteland och Anna Hedh anmält sig till
gruppen.
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Folkspel

Förbundet är en av 72 riksorganisationer som äger Folkspel. Folkspel är föreningslivets eget spelbolag och är politiskt obundet. Genom Folkspels produkter
BingoLotto, BingoLottos Julkalender, Sverigelotten och Kosing bidrar Folkspel
till att ge Sveriges föreningsliv växtkraft och har genererat 16 miljarder kronor
till Sveriges lokala klubbar och föreningar.
Under året har förbundsstyrelsen påmint föreningarna om att registrera föreningen hos Folkspel och delta med t ex försäljning av Bingolotter för att stärka
föreningskassan. Förbundets vice ordförande Margaretha Andersson berättade
om positiva effekter från lokalplan vid Kick Off-konferensen.

Opinionsbildning
Newsdesk

Förbundets abonnemang på Newsdesk innebär att landets mediaredaktioner
kan nås snabbt och smidigt med pressmeddelanden. Newsdesk är en nyhetsportal för journalister, experter, talesmän, sakkunniga och andra opinionsbildare.
Under 2015 publicerades 4 pressmeddelanden; angående Internationella Epilepsidagen, WHO:s resolution, nationella riktlinjer och utdelningen av Guldljuspriset. Statistiken visar att 419 visningar har gjorts, 1,25 sidor beskådas av
den genomsnittliga besökaren som tillbringar 2,18 minuter på Newsdesk. Tre
fjärdedelar söker via PC och resterande från mobiltelefon.

Hemsida

Den årliga statistiken visar att förbundets hemsida har haft 76 000 besök under
2015 vilket är en kraftig ökning (28 %) från föregående år. Genomsnittsbesökaren stannar på hemsidan ca 1 minut och 43 sekunder. En ambition som ännu
ej förverkligats är att betalningsfunktion och insamlingssidor skall inkluderas i
hemsidan, vars hela struktur har varit föremål för diskussion med betoning på
modernisering. Frågan om medlemsvärvande initiativ har lyfts, t ex att genom
hemsidan erbjuda medlemskap för 100 kr första året. Förbundskansliet svarar
för uppdatering och Margaretha Andersson är styrelsens ansvariga för hemsidan. Alla föreningar har egna undersidor med kontaktuppgifter.

Facebook

Förbundets Facebookgrupp uppdateras kontinuerligt av vice förbundsordförande Margaretha Andersson som publicerar nyheter, inbjudningar och annan
information. Forumet har fortsatt varit en tillgång för personer med epilepsi
och deras anhöriga.
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Förbundskansliet

Förbundets kansli ligger i Sundbyberg, utanför Stockholm, i samma lokaler
som Handikappförbunden, en paraplyorganisation för 39 funktionshindersorganisationer. Frågan om flytt av kanslilokaler har aktualiserats med hänvisning
till framtida omfattande fastighetsrenovering. Kansliet deltar i samrådsförfarande i lokalfrågan tillsammans med Handikappförbunden och söker om möjligt av kostnadsskäl att minska lokalytan.
Två heltidsanställda administrerar förbundets verksamhet, med stöd av en
extern ekonomikonsult. En daglig uppgift är att tillhandahålla information, råd
och stöd till såväl medlemmar som allmänheten, i huvudsak via telefon och
epost. Telefonrådgivningen är en central del där allehanda ämnen dryftas, bl a
nydiagnosticerad epilepsi, oro för barns skolgång, läkemedelsbiverkningar och
dess konsekvenser, behovet av ”second opinion” och många andra frågor som
rör livskvalitet, vardag och framtid. Förbundskansliet handlägger också frågeställningar från skolor, myndigheter och personalgrupper.
Förbundsstyrelsen beslöt under året om en större beställning av epilepsimärken för att säkerställa efterfrågan. Kansliet distribuerar dagligen epilepsimärken, foldrar och tidningar samt inkluderar uppmaning till medlemskap.
Förbundskansliet har alltmer bistått vissa föreningar med att utforma och distribuera inbjudningar till medlemsmöten, julfester och årsmöten.
Förbundets tre fonder; Stiftelsen EB Hellbergs fond, Stiftelsen Estrid och
Gustav Johanssons fond samt Stiftelsen Epilepsifonden administreras av kansliet. Konstateras att gåvor och kondoleanser ombesörjs i allt större utsträckning.

90-konto

Förbundets 90-konto har under året marknadsförts på hemsidan och med annonsering i Epilepsia. Dessutom har kansliet framtagit ett reklamblad som bifogats beställning av informationsmaterial. Dock har intresset för insamlingen
hittills inte motsvarat förbundsstyrelsens förväntningar och antalet givare är
mycket begränsat.

Stöd oss för
ökad livskvalitet
Svenska Epilepsiförbundet
www.epilepsi.se

Pg 90 04 11 - 0
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Svenska Epilepsia

Förbundets tidning Svenska Epilepsia riktar sig i
första hand till medlemmarna, som består av personer med epilepsi, närstående och personer som
kommer i kontakt med epilepsi genom sin yrkesutövning. Tidningen har sedvanligt utkommit
med fyra nummer med vardera 24 sidor.
Tidningens sprids även till professionen genom
bl a Svenska Epilepsisällskapet, myndigheter,
neurologmottagningar, riksdagens ledamöter,
prenumeranter m fl. Epilepsias ambition är att
erbjuda såväl fakta och nyheter som glimtar från
föreningarnas verksamhet, t ex fisketur och sommarläger. Rapporter från förbundets aktiviteter,
t ex ungdomsläger och familjeläger har publicerats under året. Rapporteringen vittnar om betydelsefull verksamhet med stöd samt en stor del
inspiration och gemenskap.
Under året har därutöver artiklar om sömnen,
genterapi, tips om hur man kan förbereda sitt läkarbesök, om hur man talar med sitt barn om epilepsi, hur man tar mediciner på rätt sätt, publicerats. Dessutom en intervju med sjukvårdsminister
Gabriel Wikström.
Epilepsia har regelbundet publicerat ett korsord
samt tävling som har sin trogna läsarkrets.
Tidningen distribueras i huvudsak direkt från
tryckeri till medlemmar och prenumeranter, med
undantag för överexemplar till varje förening.
Kansliet gör samlade utskick till neurologmottagningar, tillsammans med begäran om exponering i väntrum, samt
med medlemsblanketter och annan relevant
information för att
fånga upp nya medlemmar i väntrummet. En del föreningar publicerar
Guldljuspriset till
egna medlemstidSven Pålhagen
Fototävling
ningar med lokal och
Richard Vinthagen ingenjör med epilepsi
uppskattad informaFamiljehelg
tion, inbjudningar och Isabel Estrada
älskar att dansa
artiklar från genomförda aktiviteter.
Nationella riktlinjer!
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Möt sjukvårdsminister
Gabriel Wikström
Ta mediciner på rätt sätt!

Kee Ahnström på Nya Zeeland
Lisa Wellhard samlar in
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Skidläger i Idre fjäll
Roligt på familjehelg
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Möt Louise Werthén

Det outsagda

Sover du gott?

Ungdomsläger Sötåsen
Förbered läkarbesöket
Furuboda familjeläger

Förvaltningsberättelse för Svenska Epilepsiförbundet 2015
Allmänt om verksamheten
Svenska Epilepsiförbundet bildades 1954 och är en ideell intresseorganisation för personer
med epilepsi och deras anhöriga. Förbundets syfte regleras i stadgar, "att stödja och ta initiativ
som gagnar personer med epilepsi och deras anhöriga samt tillvarata deras intressen."
Förbundet har under året verkat i enlighet med stadgarna och främjat syftet bl a genom
informations-, rådgivnings-, och opinionsbildande verksamhet. Stödjande verksamhet har
bedrivits bl a genom informationsspridning och telefonrådgivning samt också via de lokala
föreningarnas verksamhet där samkväm, samtal, inspiration, rekreation och stöd till enskilda
går är central i all verksamhet.
Förbundet leds av en ideell styrelse med ett mindre förbundskansli med två heltidsanställda
till sitt förfogande.
Epilepsiförbundet är medlem i en global organisation, International Bureau for Epilepsy, som
är en paraplyorganisation för epilepsiförbund världen över. Därutöver har förbundet ett
regelbundet samarbete och kontakt med systerorganisationer i de nordiska länderna.
Samverkan sker också med andra aktörer, t ex Svenska Epilepsisällskapet, en vetenskaplig
sammanslutning med professionellt verksamma inom epilepsivården. Förbundet är medlem i
FRII och har ett nittikonto för insamling för ökad livskvalitet för personer med epilepsi. 90kontot har marknadsförts i tidningen Svenska Epilepsia, förbundets hemsida samt i
meddelanden till epilepsiföreningarna. För insamlingen har informationsblad samt blad för
tack för gåva framtagits. Förbundet är också medlem i flera andra organisationer; t ex HHF,
ABF, KFO och Handikappförbunden.
Under året har förbundet efter betydande intressepolitiska insatser rönt historisk framgång
genom regeringens beslut att ta fram nationella riktlinjer för epilepsivården. Det primära
syftet är att uppnå en jämlik vård för personer med epilepsi, oavsett socioekonomisk
bakgrund. Förbundet har haft vägledning av en enkät som tillställts epilepsivården med
nyckelfrågor angående omhändertagandet.
Förbundets medlemmar består i huvudsak av personer med epilepsi och deras närstående.
Hela familjen berörs när en familjemedlem får diagnosen. Det har varit angeläget för
förbundet att belysa de ibland mångfacetterade konsekvenser som epileptiska anfall har på
hela livssituationen. Detta görs bl a genom de lokala föreningarnas verksamhet och genom
förbundets medlemstidning Svenska Epilepsia som utges fyra gånger årligen samt genom
information och fakta publicerade på förbundets hemsida: www.epilepsi.se
Förbundet stödjer den vetenskapliga forskningen om epilepsi. En särskild stiftelse; Stiftelsen
Epilepsifonden, bildades 1994 i detta syfte. Förbundet administrerar fonden.

Slutord
Året har präglats av två huvudsakliga frågor. Dels att ta fram en ny version av En bok om
epilepsi, dels arbetet med nationella riktlinjer. Både har krävt stora arbetsresurser. Förbundet
har också haft en förbundskonferens med diskussioner om förbundets väg framåt,
studieverksamhet, rollen som förtroendevald och aktiviteterna i föreningarna. Det är viktigt
att förbundet med jämna mellanrum kan samlas för att diskutera viktiga frågor. Samtidigt är
kanske det viktigaste vi har att göra på en sådan konferens att umgås med andra
förtroendevalda i andra föreningar och vi vet i förbundsstyrelsen att det har skapat en del
samarbeten kring olika frågor.
Som tidigare nämnts har en stor del av förbundets energi gått åt till att intensifiera arbetet
kring att få fram Nationella riktlinjer. Regeringen har tidigare beslutat att genomföra en
förstudie för Nationella riktlinjer om epilepsi. Detta ledde till att regeringen nu beslutat att
uppdra till Socialstyrelsen att ta fram riktlinjer för epilepsi. Det bör i sammanhanget
påpekas, att ta fram Nationella riktlinjer är en grannlaga uppgift och det är inte troligt att
dessa kommer att bli klara inom kort. Förbundet har på olika sätt påverkat såväl regering
som socialstyrelsen om betydelsen att ta fram riktlinjerna. Det arbetet kan knappast ses som
en liten stilla promenad, utan en lång och krokig väg i motvind, som ibland krävt stora
insatser. Särskilt ska framhållas Sven Pålhagen framgångsrika och värdefulla lobbyarbete
med socialstyrelsen.
Den andra stora frågan har varit framtagande av EPILEPSIBOKEN. Detta har inte
förbundsstyrelsen generellt haft så stor insats kring, men förbundssekreteraren har lagt stor
möda som redaktör för detta omfattande arbete. Författarna till boken är landets främsta
experter på epilepsi ur olika kompetenser. Sedan ska allt detta högkvalitativa arbete, sättas
samman i en bok. När detta slutord skrivs har manuset precis lämnats in till tryckeriet.
Under året tog förbundsstyrelsen beslut om att tillfälligt arvodera Kent Bäckrud för
medlemsstöd till olika föreningar som har behövt förbundets hjälp i krissituationer. Enligt
det vi kan se hittills har detta varit mycket värdefullt. Vi hoppas att i framtiden kunna finna
medel i budgeten för att kunna fortsätta denna verksamhet. Det beror dock på hur
förbundets finansiella utveckling ser ut.
Verksamheten som vi erhållit medel för från Stiftelsen Margaretahemmet, till barn- ungdom
och föräldraverksamhet, har fortsatt med full kraft. Det är ingen tvekan om att detta har
skapat ett mervärde för de som deltagit i dessa läger. Emellertid så behöver förbundet nu
överväga hur vi på bästa sätt ska kunna utveckla och förbättra den verksamheten. Något
som förbundsstyrelsen kommer att arbeta med 2016.
2016 är ett kongressår det innebär förberedelser i form av kongresshandlingar samt åtskilliga
praktiska arbetsuppgifter. Förbundsstyrelsen har under året beslutat att kongressen ska
förläggas till Gävle den 21-23 oktober 2016. Det är därför sista gången denna
förbundsstyrelse lägger fram en verksamhetshetsberättelse. Då vi nu ställer våra platser till
förfogande vill vi tacka förbundet för de senaste tre åren och önska den nya
förbundsstyrelsen lycka till.
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