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Inledning

S

tyrelsen för Svenska Epilepsiförbundet lämnar härmed verksamhetsberättelse för 2011 – ett år som varit en intressepolitisk höjdpunkt i
epilepsihistorien. Epilepsi har varit ett högaktuellt tema i de europeiska
epilepsiförbunden som genom IBE och ILAE verkat för att EU skall prioritera
epilepsi i flera samhällsområden.
Ett långvarigt och intensivt förberedelsearbete utmynnade i att en betydande
majoritet av EU:s parlamentariker ställde sig bakom en skriftlig förklaring om
epilepsi där angelägna områden understryks däribland ökad forskning.
Förbundet har varit mycket engagerat i frågan och har medverkat till att fem
svenska EU-parlamentariker signerat deklarationen.
På hemmaplan har förbundet fortsatt arbetet med information, råd och stöd till
personer med epilepsi och deras anhöriga. De lokala föreningarna har under året
bedrivit angelägen verksamhet med informationsinsatser, medlemsaktiviteter av
olika slag och har också bedrivit intressepolitiska insatser till beslutsfattare för att
belysa behoven inom epilepsigruppen. Medlemsantalet uppgick den 31 december
2011 till 3610.
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Intressepolitik

EU antar skriftlig förklaring om epilepsi

2011går till historien när det gäller intressepolitiskt
fokus kring epilepsi. I februari lanserades den första
Europeiska Epilepsidagen. Sju månader senare,
den 15 september antogs en skriftlig förklaring
om epilepsi, ”A Written Declaration on Epilepsy”, av
en betydande majoritet av EU-parlamentarikerna.
Hela 459 ledamöter, varav fem svenska ledamöter
av 18, undertecknade dokumentet som kräver att
situationen för personer med epilepsi i Europa
uppmärksammas av EU och dess medlemsländer.
Förbundet publicerade pressmeddelanden om både
Epilepsidagen och det antagna dokumentet samt
informerade om händelserna på hemsidan.
Arbetet med att förankra EU-dokumentet har fortsatt
under senhösten för uppföljning under 2012. Styrelsen
ser dokumentet som ett kraftfullt instrument och
politisk grund att referera till vid t ex påverkansarbetet
för mer resurser till en jämlik epilepsivård, fler neurologer, mer psykosociala insatser och ökade forskningsinsatser. Den skriftliga förklaringen har även
påtalats i skrivelse till Socialstyrelsen.

Tandvård

Under våren lämnade socialmedicinska utskottet
ett yttrande över remissen ”Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och
funktionsnedsättning. Förslag om tredje steget i
tandvårdsreformen”.
Förbundet framförde behovet av en tydligare formulering att tandskada som uppkommit genom fall
skall kompletteras med ”sammanbitning under ett
epileptiskt anfall”, samt att patienter med aktiv epilepsi
förs till gruppen med särskilt tandvårdsbidrag och att
till de personer som ska få del av stöd genom tandvård
till hälso- och sjukvårdsavgift hör patientgruppen med
aktiv epilepsisjukdom.
Utskottet har även lämnat synpunkter på en folder
om Dravet syndrom som ingår i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

Uppvaktning Skolverket

Strax före jul uppvaktade förbundet Skolverket för att
lyfta fram situationen för elever med epilepsi som har
en överrepresentation av kognitiva problem.
Elever med epilepsi kan ha generella och specifika
inlärningsproblem som kan uttryckas genom koncentrationssvårigheter, långsam processhastighet,
mental uttröttbarhet, minnesproblem och problem
med exekutiva funktioner. Förbundet betonade bl a
vikten av att skolvärldens personal har kunskap om
epilepsi och dess konsekvenser i skolmiljön.

5

Nationella riktlinjer

Försäkring för alla barn

Svenska Neurologföreningen skrev i samverkan med
Svenska Epilepsisällskapet m fl till Socialstyrelsen för
att lyfta fram behovet av nationella riktlinjer för bl a
epilepsi. Påpekades att behovet är akut och att ett
stort förarbete redan genomförts av professionen.
Styrelsen anser att det är hög tid att epilepsi får
nationella riktlinjer och har därefter ytterligare understrukit behovet av riktlinjer i en skrivelse till Socialstyrelsen och påtalat ojämlikheten i epilepsivården
med skillnader i förskrivningsmönster av epilepsiläkemedel och den katastrofala bristen på neurologer.
Dessutom aktualiserades problemet med stora geografiska skillnader i tillgängligheten för behandling
med kirurgi. En studie visar att trots att personer
med svårbehandlad epilepsi kan slippa anfall erbjuds
allt färre operationer. 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.
Socialstyrelsen har meddelat att enheten för nationella riktlinjer uppdragits att ta fram en långsiktig plan
för framtagande av nationella riktlinjer för bl a epilepsi.
Styrelsen avser att följa frågan med stort intresse.

Försäkringsfrågorna har under många år varit otillfredsställande för personer med epilepsi. Området har
regelbundet diskuterats i förbundet, men även med
andra funktionshinderorganisationer.
Försäkringsfrågan har också varit ett centralt tema
för Handikappförbunden. Styrelsen konstaterar att
under året har en försäkring presenterats av Folksam
som utlovar att alla barn, oavsett hälsa, kan teckna en
olycksfallsförsäkring.

Nya rekommendationer

I februari publicerade Läkemedelsverket nya
rekommendationer för läkemedelsbehandling
av epilepsi. Behovet av nya rekommendationer
underströks av att många nya läkemedel tillkommit
och det var nästan 14 år sedan. Rekommendationerna
har publicerats i Svenska Epilepsia.

Övrigt

Förbundsordföranden och förbundssekreteraren
sammanträffade i juni med styrelsen i Svenska
Epilepsisällskapet för diskussion om gemensamma
frågor.
Under våren larmade Dalaföreningen om att epilepsikonsulenttjänsten på Falu lasarett skulle dras in.
Tjänsten som betjänar epilepsipatienter och deras
anhöriga, samt också personal i skola, omsorg och
sjukvård betyder mycket för livskvaliteten för de ca
2700 personer med epilepsi som bor i Dalarna.
Föreningen agerade kraftfullt med insändare och
skrivelser, dock utan önskvärt resultat. Förbundet
belyste situationen i Epilepsia.

Intressepolitiska handlingsprogrammet

Förbundets principiella ståndpunkter avseende
epilepsivården med utgångspunkt från patientperspektivet, som sammanställts i det intressepolitiska
handlingsprogrammet, distribuerades i maj till ett
stort antal politiker och beslutsfattare. Dokumentet
har därutöver använts av föreningarna i kontakter med
lokala sjukvårdspolitiker.

Körförbud vid epilepsi

Jönköpingsföreningen och Ingvor Aiha uppmärksammade styrelsen på konsekvenserna av körförbud vid
epileptiskt anfall, i synnerhet om man bor på landsbygden med bristfällig kollektivtrafik.
Förbundsordföranden har aktualiserat frågan i en
interpellation till ansvarigt statsråd och ärendet följs
av styrelsen.
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Medlemmarna

Föreningarna

I oktober bjöd styrelsen in föreningsfunktionärerna
till en utvecklingskonferens i Göteborg med syfte
att diskutera förutsättningarna för det fortsatta
epilepsiarbetet, att modernisera och inspirera till
nytänkande och sätta medlemmarnas aktuella behov
i fokus.
Konferensen hade en rik palett med ämnen varav
den lokala användningen av förbundets intressepolitiska handlingsprogram och arbetsgivaransvaret
i en ideell förening inledde. En kortfattad folder
hade framtagits av förbundet med de viktigaste
ansvarsfrågorna vid en anställning.
Därefter följde flera presentationer av framgångsrika
inslag i verksamheten och det norska förbundets
ordförande bjöd på en entusiasmerande föreläsning
om hur man får igång en slumrande förening och
menade att ”allt är möjligt om man är engagerad”.
Det intressanta sambandet mellan kost, näring och
epilepsi belystes av en näringsterapeut.
Ungdomssektionen bjöd på ett tankeväckande
inslag med syfte att belysa vikten av att anpassa
verksamheten till ungdomars behov och samtidigt
göra verksamheten roligare.
En viktig del i konferensen utgjordes av trygghetsfrågor. Hjälpmedel vid epilepsi, t ex larm och andra
trygghetsstöd presenterades.
Därutöver bjöd konferensen på tillfälle att dela tips
och idéer för verksamheten. Såväl informationsmaterial, västar med logo och klistermärken och andra
idéer presenterades.

Styrelsen noterar med glädje det hängivna engagemang som präglar många aktiva föreningsfunktionärer
som med sin tid, kraft och erfarenhet gör stor skillnad
för medlemmarna.
Att lära mer om epilepsi via samtalsgrupper eller
temakvällar betyder mycket för enskilda men även för
personalgrupper, beslutsfattare och allmänhet.
Den medlemsinriktade aktiviteterna varierar alltifrån
personligt stöd till rekreationsaktiviteter, samkväm
och resor. Familjeläger och ungdomsträffar finns
också med som naturliga träffpunkter för att dela såväl
tankar som erfarenheter.
Rekreationsdelen i föreningarna har stor betydelse
eftersom man också bryter isolering och stärker sin
självkänsla under trivsamma och trygga former. Att
göra saker tillsammans bidrar till att få perspektiv på
den egna situationen.
Föreningarnas uppgift som plattform för kanalisering
av epilepsiproblematikens ibland mångfacetterade
områden är oerhört central och betydelsefull.
Styrelsen har vinnlagt sig om att försöka ingjuta nytt
liv i några mindre aktiva områden och har fördelat
ansvarsområden inom sig för stimulansinsatser.
I februari arrangerades ett utåtriktat informationsmöte i Östersund med Sven Pålhagen och Anna
Jakobsson. I mars anordnas ett upptaktsmöte i
Karlstad för att inspirera medlemmarna i Värmlandsföreningen, som har gamla anor, till nya spirande
tag. Kent Bäckrud, Ingvor Aiha och Therese Lerjestam
svarade för arrangemanget.
Den nybildade föreningen i Södermanland har
utvecklats snabbt och har hög ambitionsnivå.
Västmanland och Norrbottensområdet är fortfarande
föremål för styrelsens stimulerande insatser.
Enköpingsföreningen kallade till årsmöte med
vemodigt besked att föreningen måste upplösas pga
funktionärsbrist. Epilepsiföreningen i Norra Skåne
firade sitt 30-årsjubileum och så gjorde även Norra
Älsvborgsföreningen. Jubiléerna firades i trivsam
samvaro med medlemmar och inbjudna gäster.
Styrelsen aviserade möjligheten att söka verksamhetsbidrag och sex föreningar hörsammade erbjudandet. Under året bifölls ansökningar om 34 000
kr till rörelseträning, medlemsmöte, julfest och
stresshantering.
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Guldljuspriset

Förbundskansliet

Det nionde Guldljuspriset utdelades till neurolog
Torbjörn Tomson vid en ceremoni i riksdagshuset
med efterföljande lunch med förbundsstyrelsen och
Guldljusrådet.
Priset delades sedvanligt ut av riksdagens fd talman,
Birgitta Dahl som lovordade pristagarens insatser
inom forskning, vård och omsorg.
Guldljusrådet som består av Birgitta Dahl, Chatrine
Pålsson Ahlgren, f d förbundsordförande, Peter
Althin, advokat, Barbro Beck-Friis, professor samt Lars
Gårdfeldt, teologie doktor gav följande motivation till
sitt beslut:

Ett kansli med tre heltidstjänster finns i Sundbyberg.
Kansliet förbereddes under senhösten för flytt en
våning ned i samma hus med hänvisning till begäran
från Handikappförbunden som är förbundets
hyresvärd. Förberedelser inför flytten gjordes under
november och december, bl a med arkivering och
genomgång av diverse inventarier och material.
Förbundskansliet har under året givit information,
råd och stöd till enskilda medlemmar, föreningar,
myndigheter och allmänheten samt svarat på enkäter
och allehanda förfrågningar. Ett stort antal broschyrer
och märken har distribuerats utöver Svenska Epilepsia.
Kansliet bevakar, förbereder och administrerar
förbundet samt tre fonder där också ingår att ombesörja kondoleanser, minnesblad etc. Under året har
ett försök med central medlemsavgiftsuppbörd
genomförts i tre föreningar. Försöket skall utvärderas
före styrelsens beslut om eventuell expansion.
Ett nytt epilepsimärke har tagits fram i enlighet med
kongressmotion. Kansliet har därutöver också svarat
för inbjudningar och PR-material. Kanslipersonalen
har medverkat i ett kompetensutvecklingsprojekt
”Den hållbara rörelsen” genom Handikappförbunden,
finansierat av Europeiska Socialfonden. Under hösten erbjöds ett antal utbildningstillfällen i bl a olika
dataprogram.
Förbundsordföranden Börje Vestlund har regelbundna överläggningar med förbundskansliet.

”Torbjörn Tomson har med sitt
livslånga hängivna kliniska och
vetenskapliga engagemang, såväl
nationellt som internationellt, betytt
utomordentligt mycket för
utvecklingen inom epilepsiområdet”.
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Opinionsbildning
Hemsidan
Förbundets hemsida har genererat 35 000 besök
under 2011. Genomsnittsbesökaren stannar ca
2,5 minuter på sajten. Kansliet tar emot många
frågor via länk från hemsidan. Ett bildspel från
utvecklingskonferensen publicerades under
senhösten.
Styrelsens ambition är att hemsidan skall hållas
aktuell och utvecklas för att väcka intresse för
förbundet och för medlemskap, tillhandahålla
information och hänvisa till föreningarna.
Alla föreningar har egna undersidor med kontaktuppgifter. Förbundskansliet svarar för regelbunden
uppdatering och Margaretha Andersson har under
hösten efterträtt Greta Hieta som styrelsens ansvariga
för hemsidan.

Förbundet har abonnemang på Newsdesk, som är
en nyhetsportal för journalister, experter, talesmän,
sakkunniga och andra opinionsbildare. Via Newsdesk
nås viktiga mediaredaktioner över hela landet av
förbundets pressinformation.
Under 2011 noterades 6 457 visningar av pressmaterial. Förbundet publicerade följande sex pressmeddelanden:
•

Birgitta Dahl utdelar Guldljuspriset till
neurolog Torbjörn Tomson

•

Neurologer kräver nationella riktlinjer för
epilepsi, Parkinsons sjukdom och MS

•

EU antar skriftlig förklaring om epilepsi

•

300 000 kr utlyses till epilepsiforskning

•

Epilepsipatienter i farozonen när lasarettet
vill spara pengar.

•

6 miljoner människor med epilepsi i Europa Europeisk Epilepsidag

Annonsering
Förbundet har medverkat med en annons i tidningen
Allers nr 8, den 17 feb, i anslutning till en artikel
om epilepsi. Därutöver har förbundet publicerat
en annons i en bilaga om arbetsmarknad och
funktionsnedsättning i Dagens Samhälle, med
Handikappförbunden som huvudaktör.
Facebook
Förbundet har en egen grupp på Facebook med flitiga
besökare och många inlägg i angelägna och ofta
dagsaktuella frågor. Facebookgruppen administreras
av Rutger Johannesson och Margaretha Andersson.

Pressmeddelandet om den Europeiska Epilepsidagen
väckte störst intresse med 804 visningar, följt av
”Neurologer kräver nationella riktlinjer…” som hade
663 visningar.
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Förbundsstyrelsen

Ungdomar

Styrelsen har haft 4 möten under året, varav 2 per
telefon. Ett möte ägde rum på Tallink Silja Line för att
möjliggöra tid för diskussion och samvaro. Ordinarie
ledamoten Greta Hieta har avsagt sig uppdraget och
suppleanten Margaretha Andersson tjänstgör därefter
som ordinarie ledamot. Arbetsutskottet har haft tre
sammanträden, varav två på telefon.
Styrelsen har tilldelats ansvarsområden som
rapporterats på styrelsens möten, bl a när det gäller
föreningsstöd och utskotten.
Ordföranden har representerat förbundet vid flera
av föreningarnas årsmöten. Ordföranden och vice
ordföranden har medverkat i samverkansmöten i
Handikappförbunden och SHIA.

Verksamheten för unga med epilepsi är fortsatt en angelägen uppgift i förbundet. Ungdomsverksamheten
bedrivs av ungdomssektionens styrelse som med stor
kompetens och värdefullt engagemang genomfört
ännu ett uppskattat sommarläger i Sötåsen.
Lägret riktar sig till unga personer med svår epilepsi
och syftar till att erbjuda en mötesplats för ungdomar
med möjlighet till roliga och jagstärkande aktiviteter i
vetskap om att epilepsin inte ska utgöra ett hinder.
Disco, studiebesök, lekar, fotboll och grillkvällar ingick i programmet som också lägger tyngdpunkt på
icke schemalagda aktiviteter som att prata och umgås,
bo och äta tillsammans.
Trygghet och kamratskap präglar lägret som har
ett stort antal motiverade ungdomsledare till stöd i
aktiviteterna.
Under året har ungdomssektionen inlett arbetet
med en ny hemsida. Internet är en väl använd kanal
för att nå unga och den utnyttjas flitigt av ungdomssektionen.
Ungdomssektionens styrelse har utökat sin verksamhet under 2011 genom att föreläsa om epilepsi till
olika personalgrupper, skolor och andra institutioner.
Sektionen har också erbjudit föreningarna att få
besök för att stimulera aktiviteter för unga på lokalplan. Ett korrespondenskort för att marknadsföra
sektionen togs fram under hösten.
Ungdomssektionen har deltagit i ett epilepsihundprojekt genom Svenska Service- och Signalhundsförbundet som utgivit skriften ”Adam och hans
epilepsihund”. Projektet har slutrapporterats i skriften
”Epilepsihundar och livskvalitet” – ett projekt om
Sveriges första epilepsihundar.

Föräldrar

Föräldrar till barn med epilepsi är huvudföremål för
föräldrakommitténs insatser. Under året arrangerades
en helgkonferens med varierande infallsvinklar såsom
minnesproblematik, epilepsihundens funktion och
stresshantering.
Specialpedagogen Barbro Bergman föreläste om det
komplicerade ämnet med inlärningsproblematik som
många föräldrar känner igen under barnens skolgång.
Rikligt med tid fanns också för att dela bekymmer och
glädjeämnen i vardagen, samt till gemenskap och avkoppling.
Föräldrakommittén har under året tagit emot många
samtal, hänvisade från förbundskansliet, för råd och
stöd till oroliga föräldrar.
Förbundets samverkan med Ågrenska utmynnade i
en inbjudan till familjevistelse 24-28 oktober för familjer som har barn med svårbemästrad epilepsi utan
ytterligare funktionsnedsättning. En utbildningsdag
erbjöds även med föreläsningar om medicinska
konsekvenser. Dagen inriktade sig primärt till personal
inom skola, habilitering, fritidsverksamhet m m.
Föräldrar, förbundsordföranden samt Anna Eksell
deltog i utbildningsdagen.

Informatörer

Studie- och informatörskommittén har till uppgift
att stimulera studieverksamhet och att stödja
föreningarnas informatörer i sitt uppdrag.
Kommittén har under 2011 bl a arbetat med att
förbereda en kurs i intressepolitiska handlingsprogrammet för förtroendevalda.
Därutöver har ett omfattande arbete lagts ned
för att sammanställa ett Power Point program för
epilepsipresentationer.
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Svenska Epilepsia
Svenska Epilepsia är förbundets medlemstidning,
d v s alla medlemmar erhåller tidningen direkt hem i
brevlådan fyra gånger årligen. Därutöver sprids den
till alla riksdagsledamöter, Svenska Epilepsisällskapet,
neurologmottagningar, prenumeranter och myndigheter.
Tidningen har utgivits med fyra 24-sidiga nummer
med en kompott av notiser, artiklar, intervjuer,
forskningsnytt, föreningsglimtar och annat som har
direkt eller indirekt beröring med epilepsi.
Berörda ämnen har bl a varit behandling med kirurgi,
nya rekommendationer för läkemedelsbehandling,
ketogen kost, nationella riktlinjer, regelverk vid flygresor, epilepsihundens roll och personliga betraktelser
av personer som på ett öppet och generöst sätt delat med sig av sitt liv med epilepsi. Det innebär att
inte värja för svårigheter, att inte ignorera att vardagen med epilepsi kan vara både besvärlig och tröttsam. Deras berättelser har också ingjutit hopp och
uppmuntran till läsarna om att svårigheter kan
överkommas, att man kan ta för sig av livet trots
epileptiska anfall.
Intressepolitiska nyheter har också fått stort utrymme under året, inte minst den skriftliga förklaringen
om epilepsi som antogs i EU. Ett lättsamt och uppskattat inslag har även detta år varit korsord och
tävlingar med vinstchanser.
Från föreningarna har publicerats axplock av
aktiviteter som t ex familjeläger, årsmöten, utflykter
och kurser. Styrelsen konstaterar att annonsintäkterna
har minskat betydligt då läkemedelsföretagen prioriterat annat stöd.
Redaktionsrådet består av Ingvor Aiha, Sven
Pålhagen och Susanne Lund (redaktör). Ansvarig
utgivare är Börje Vestlund. Information om Svenska
Epilepsia finns på förbundets hemsida.
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Internationellt

Ekonomi

Förbundet är medlem i den internationella paraplyorganisationen IBE som är en sammanslutning av
epilepsiförbund från hela världen.
Styrelsen stödjer IBE bl a genom IBE Solidarity
Fund och förbundssekreterarens engagemang som
Past President. Vid den internationella epilepsikongressen i Rom i slutet av sommaren deltog
Ingvor Aiha och Bengt-Olof Davidsson. Kongressen
som är ett samarrangemang med IBE och ILAE
(professionens international) innehöll presentationer
av forskningsstudier, workshops, samtal och
utställningar.
IBE firade dessutom sitt 50-årsjubileum med
olika PR-insatser och tillställningar. Vinnarna i IBE:s
internationella fototävling ”Epilepsi utan ord”, som
initierats av förbundssekreteraren, presenterades med
en utställning.
Konstaterades att två svenskar erhöll två priser; dels
2:a pris till Anders Nilsson, dels 1:a pris i kate-gori
mobiltelefonbild till Lotta Hoffback-Kaljo.
Tävlingen har annonserats i Epilepsia, likaså vinnarna. I anslutning till kongressen sammanstrålade de
nordiska delegaterna för att diskutera det nordiska
samarbetet.
Ett nordiskt möte ägde rum i Finland i början av
juni med representation av Kent Bäckrud och Wiveca
Jönsson från styrelsen.

Förbundets ekonomiska grundförutsättning för
verksamheten utgörs av det statliga organisationsstödet som uppgick till 2 193 375 kr, vilket är en
minskning med ca 27 000 kr från föregående år.
Bidraget beräknas bl a med utgångspunkt från antal
medlemmar och antal föreningar och minskning härrörs från detta. Medlemsavgifterna är den andra stora
intäkten. Därutöver finns sporadiska fondanslag till
särskilda aktiviteter och utdelningen från Banco
Humanfonden som uppgick till 185 758 kr.
Förbundsstyrelsen kunde utdela särskilda verksamhetsbidrag med hänvisning till utdelning från EB
Hellbergs fond samt Estrid och Gustav Johanssons
fond.
Förbundet har mottagit ett legat från Inge Ring
att användas ”till barn och ungdom i Hallands län”.
Styrelsen har bifallit medel till Epilepsiföreningen i
Halland för en halvtids projektanställning i syfte att
verkställa uppsökande verksamhet i Halland.
Två utdelningar av bidrag har gjorts ur medel
”Lennart Larssons minne”. För ytterligare information
hänvisas till resultat- och balansräkning.
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Slutord

Förtroendevalda vid kongress 2010
Styrelse
Börje Vestlund, ordförande
Rutger Johannesson, 1:e vice ordförande
Ingvor Aiha, 2:e vice ordförande
Bengt-Olof Davidsson
Sven Pålhagen
Greta Hieta (avsägelse 2011)
Kent Bäckrud
Anna Eksell
Helen Karsberg

Ungdomssektionens styrelse
Anna Eksell
Anneli Johansson
Patrik Molin
Benny Larsson
Sandra Robertsson
Emelie Norberg
Föräldrakommitté
Anita Peterson
Madeleine Kjell
Helene With
Arne Hertzberg

Suppleanter
Margaretha Andersson
Wiveka Jönsson
Stig Efraimsson
Marie Norberg
Anna Jakobsson

Studie- och informatörskommitté
Per-Olof Andersson
Kristina Andersson
Leif Källström
Anna Jakobsson
Paul Åslund (avsägelse 2010)

Arbetsutskott
Börje Vestlund
Rutger Johannesson
Ingvor Aiha
Kent Bäckrud

Socialmedicinskt utskott
Sven Pålhagen
Marie Norberg
Mariella Olsson
Anna Jakobsson

Revisor
Jan Nyström, BDO Nordic Stockholm AB
Evy Persson

Valberedning
Evy Persson
Inger Gudmundhs
Anita Levin
Jan Westlund
Patrik Molin
Åsa Nilsson

Revisorssuppleant
Ove Olsson, BDO Nordic Stockholm AB
Anette Lagerqvist

Svenska Epilepsiförbundet
Box 1386
172 27 Sundbyberg
08 - 669 41 06
info@epilepsi.se
www.epilepsi.se
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