
SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET

INTRESSEPOLITISKA
PRIORITERINGAR 2020 – 2022

81000 i Sverige har epilepsi  



INTRESSEPOLITISK VERKSAMHET

NATIONELLA RIKTLINJERNA OCH NPO EP
(Nationellt  Program Område Epilepsi)

EPILEPSIREGISTRERINGAR

SYNLIGGÖRANDE  



• Påverkansarbete för att implementeringen av 
riktlinjerna ska prioriteras genom: 
• Förbundets deltagande i NPO/Nationell Arbetsgrupp 

för framtagande av riktlinjer för en personcentrerad  
och sammanhållen epilepsivård i hela landet.

• Genomförande av konferenser inom respektive RPO 
med professionen och beslutsfattare. 

3

NATIONELLA RIKTLINJERNA 



• Bearbeta professionen och beslutsfattare att avsätta 
resurser för att öka takten i antalet registreringar i 
kvalitetsregistren (epilepsi- och neuroregistren). 

• Bearbeta professionen och beslutsfattare att verka för 
möjligheten till egenregistrering.  

EPILEPSIREGISTRERINGAR



• Epilepsi är en av de ”tysta” diagnoserna som alltför 
länge   och i alltför många sammanhang satts på 
undantag inom sjukvårdspolitiken. Förbundet arbetar 
därför med att:
• Belysa hur epilepsivården fungerar i hela landet och 

hur de nationella riktlinjerna efterlevs.
• Belysa behovet av att tillräckligt med tid och resurser 

tillförs för att en likvärdig och uppföljande 
epilepsivård ska kunna bedrivas i hela landet.
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SYNLIGGÖRANDE AV 
EPILEPSIDIAGNOSEN



FÖRBUNDETS FÖRVÄNTAN PÅ 
REGIONPOLITIKER I FYRA 
PUNKTER
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• Regionpolitiker i en större utsträckning än hittills tar 
tag i arbetet med att de nationella riktlinjerna 
implementeras i sina respektive ansvarsområden. 

• Tillräckliga resurser tillförs för att dessa ska kunna 
efterlevas.
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• Regionpolitiker tillför tillräckliga resurser för att 
professionen ska kunna öka takten i antalet 
registreringar i kvalitetsregistren (epilepsi- och 
neuroregistren).  
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• Ha en förtroendefull och ”skapande” dialog med såväl 
riks- som regionpolitiker baserad på de nationella 
riktlinjerna samt Socialstyrelsens utvärdering i januari 
2021 och förbundes ”Epilepsirapport 2021”.
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2021
Vården är fortfarande bristfällig 
och inte jämlik



• Epilepsivården idag är bristfällig och ojämlik eftersom 
hälso- och sjukvården inte avsätter tillräckliga resurser.

• Det finns idag drygt 81 000 personer i Sverige med en 
epilepsidiagnos och medräknat familjeanhöriga berörs 
minst en kvarts miljon personer!

• De kan inte vänta längre – de behöver få tillgång till en 
väl fungerande epilepsivård idag!
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svenskaepilepsiforbundet

KONTAKT MED FÖRBUNDET

www.epilepsi.se

info@epilepsi.se
070-629 41 06

mailto:info@epilepsi.se
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