
Epilepsi-tidningen i Väster-botten NR-3-04

Läs om Resan till 
Lycksele sid 6-7

Kansliet HCO Har fått nytt Telefonnummer se sista sidan.
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R a p p o r t  f r å n  S t o r u m a n

Jag trodde inte att jag skulle få en 
så trevlig och innehållsrik dag till-
sammans med deltagare från Umeå 
lokala epilepsiförening och från Väs-
terbottens epilepsiförening  kom 
deltagare Lycksele, Storuman, Lång-
sjöby och Svanavattnet.   Det var en 
skön upplevelse att träffa alla som jag 
tidigare bara talat med i telefon. Jag 
är glad över att jag kunde gå runt 
djurparken utan att få problem med 
min rygg, Tack för att en rullator 
fi nns som hjälpmedel för mej. Sedan 
åt vi lunch med kaffe på Guldtuppen. 
Nästa punkt på dagordningen var 
Gammplatsen och dess sevärdheter 
som tekniska museet och skogsmu-
seet. Innan avresa åt olika håll så sam-
lades vi i Sankt:Mikaelsgården och 
där bjöd Anna-Greta och Carolina på 
kaffe, te och saft. Goda smörgåsar, 
bullar och kakor ja det var som att 
hamna på ett riktigt Cafe’. Jag vill ge 
en eloge till alla som har arbetat för 
att arrangera eller på något sätt varit 
delaktig i denna sammarbetsuptakt 
Länets epilepsiföreningar emellan. 
En extra ros till Britt-Marie Lundberg 
för allt jobb du lagt ned bara för den 
här dagens skull. Jag vill även skänka 
en bukett rosor till Sören och Marga-
reta Bergström för den hjälp och det 
stöd som det paret ger. Mot slutet av 
fi kat samlade Anna-Greta till sej alla 
från Lycksele och planerade en första 
träff tillsammans men då kunde de 
inte enas om tid eller plats men un-
der informatörskursen kunde Anna-

Greta tala om att nu har dom haft 
sin första träff och med på den var 
en Tärnabo som nyligen fått epilepsi 
och det tycker jag var positivt. För att 
få ut uppgifterna om var och när träf-
fen skulle äga rum så annonserade 
Anna-Greta i Lyckselebladet för egna 
pengar och så här med facit i hand 
kan man bara säga att det blev ett 
lyckat projekt.                           

Fred Jonsson Kontaktperson
Röbrostigen 5C
923 32 Storuman
0951-774 17
070-584 56 38
fred_jonsson@tele2.se 

En trevlig 43:årsdag i Lycksele.
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V ä s t e r b o t t e n  
Ledaren

 Nu är det snart jul igen, om fyra veck-
or är det första advent. Hoppas bara att 
det blir en fi n vit jul, lagom kallt, mycket 
god mat och mycket god choklad. Äta 
gott är det som hör julen till.
Tråkigt nog fi nns ett förslag på att stats-
bidragen ska minska, vilket innebär att 
vi får en mindre ”slant ” till föreningarna 
då får bidrag efter hur många medlem-
mar som fi nns i föreningarna. Därför är 
det viktigt att vi försöker värva medlem-
mar. Du som enskild medlem kan också 
värva medlemmar. Ju större vi blir desto 

Om du som medlem har lyckan att få hjälp med din livskvalité, 
lämna oss inte, använd dina nya krafter för att hjälpa oss i kampen 

för att alla som har epilepsi ska få en bättre livskvalité.

Livskvalité genom ansvar

starkare blir vi som förening och desto 
mer kommer vi att kunna synas och hö-
ras ute i samhället.
 Likaså önskar vi inom lokala förening-
en att fl er medlemmar kommer och vill 
arbeta mera aktivt inom föreningen. Det 
kan vara jobbigt men vi har det också 
väldigt trevligt tillsammans, kom på våra 
träffar till att börja med. All hjälp vi kan 
få är värdefullt för oss.Titta också in på 
vår hemsida och kom med förslag eller 
hör av er om ni har något som ni vill ska 
stå på hemsidan.

Väl mött Greta Hieta
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U m e å  L o k a l a   

epilepsiförening

Nordiska Epilepsidagen 
4 september 2004.

Umeå 4 september 2004  Nordiska 
Epilepsidagen 4 september 2004.  
Inom de nordiska länderna fi ras epi-
lepsidagen första lördagen i septem-
ber. Det blir inte samma datum år-
ligen. Lördag är en viktig veckodag, 
många människor är i farten när vi är 
ute på torg och gator och informe-
rar med material som vårt förbunds-
kansli bidrar med. Svenska Epilepsi-
förbundet startade 1954. I år fi rar vi 
50 års jubileum i samband med att 
vi håller kongress. Här i Umeå hade 
vi hyrt en torgplats på Rådhustorget 
och pumpat upp ballonger försedda 
med texten 50 år över ett bord där 
vi placerat informationsmaterial och 
godis. Man måste ha något att locka 
med för att få folk att titta efter vad 
som står på. För att klara föreningens 
ekonomi sålde vi lotter med direkt 
vinst och guldljus som säljs till för-
mån för epilepsihandikappade. Solen 
kom fram efter en mulen morgon. 
Det blev en lyckad informationsdag, 
då många kom fram till oss och vi 
fi ck prata om dagens betydelse för 
epilepsisjuka och vi fi ck lämna infor-
mation, sälja lotter och Guldljus.  
  Gunnel Backsten
 

Umeå Lokala Epilepsiförening.

Söndagen den 5 september så 
hade vi våran surströmmingsfest 
på Mariehem. Festen vart lyckad. 
Vi var ca 35 stycken som kom och 
åt och hade det trevligt. Vi hade 
inget trevligt väder utan det reg-
nade. Vi vill tacka alla som hjälp-
te till att duka och städa efteråt.   
Söndagen den 21 november så 
har vi julfest jag hoppas att det 
kommer mycket folk.   
  Väl mött Anette

Umeå lokala epilepsi förening

Vi i styrelsen kommer att ta kontakt med dig med enkät eller telefonsamtal 
och höra vad du vill att vi ska satsa på för aktiviteter under det kommande 
året och om du är intresserad av att vara aktiv i styrelsearbete  eller annat 
arbete i föreningen. Kom ihåg att DU är en viktig kugge i hjulet

Arbetskvällar 
Umeå

Umeå Lokala Epilepsiförening har Ar-
betskvällar Måndagar se datum: kl 
18.00 i HSO Lokaler                  Stor-
 ga tan 76  15/11, 29/11. 

Cafékvällar Umeå

Umeå Lokala Epilepsiförening har 
Cafékvällar Torsdagar se datum kl 
19.00 på båten i umeå, 18/11, 2/12, 
16/12. Kom och ta en kopp kaffe och 
umgås med oss.
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V ä s t e r b o t t e n s  
epilepsiförening

Från kongressen !

De förändringar som skett för  Väster-
bottens epilepsi föreningar. Gunnel 
Backsten har slutat i förbunds styrelsen 
Britt-Inger Lundstedt är inte kvar i val-
beredningen och Britt-Marie Lundberg 
har lämnat föräldra kommiten.Eftersom 
det var 50års-jubileum för förbundet 
var det mycket högtidligt och trevligt. 
Ronneby brunn är en vacker gammal 
brunnsort sedan svunna sekel. Parken 
är en sevärdhet,där fi nns många gamla 
vackra träd, fi na blomsterarrangemang 
och bevarade hus.

Hemsida http://www.epilepsi-ac.se 

Föreningarna har skapat 
en hemsida gå in och titta. 
Kom med förslag till vad som ni  
vill att hemsidan skall inehålla.

Gemensam kamp 
gav styrka.

 Svenska Epilepsiförbun-
det har, liksom vår lokala 
epilepsiförening, betytt 
mycket för oss under 
36-års kamp mot sjuk-
domen. Vänskap och 
erfarenhet har vi funnit 
där. Inom förbundet har vi också funnit ett 
verksamhetsområde där vi fått utlopp för vår 
kamp mot epilepsin. Detta har gett oss styr-
kan att leva med vår lott. Vi tackar och gratu-
lerar! Barbro & Sven Landgren (hedersmed-
lem, fd ledamot i förbundsstyrelsen), Umeå.      
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V ä s t e r b o t t e n s  

epilepsiförening

till biljettluckan och löste våra biljetter. Vi 
fi ck en stämpel på handen och hade möj-
lighet att gå till bilarna om det blev nöd-
vändigt. Djurparkens terräng var mycket 
kuperad, vi fi ck motionera ordentligt. 

 Västerbottens epilepsiföreningar på 
gemensam resa till Lycksele djurpark. Lör-
dagen den 21 augusti 2004 gjorde epi-
lepsiföreningarna i Västerbotten en resa 
till Lycksele djurpark. Vi var sammanlagt 

Västerbottens epilepsiföreningar på gemensam resa 
till Lycksele djurpark. Lördagen den 21 augusti 2004

40 personer, varav 3 barnfamiljer. Resan 
företogs i 7 bilar, samkörning praktisera-
des. Vi sammanstrålade på djurparkens 
parkering och gick sedan i samlad trupp 

Det fanns också ett motordrivit tåg som 
tog en del runt till de olika djurinhägna-
derna. Här fi ck vi beskåda den norrländ-
ska djurfaunan: varg, lo, fjällräv, rödräv, 
björn, järv, älg, ren, kron- och dovhjort, 
visent och myskoxar. Ingen björnunge 
hade fötts i år men långbenta älgkalvar 
och rävungar är söta. Husdjuren repre-
senterades av fjällkon med kalv, getter, 
får, lamm, killingar, tupp och hönor. Nu 
var vi hungriga, lunchen i restaurangen 
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Alla både unga och gamla tyckte att det 
varit en mycket trevlig dag. Vackert vä-
der hade vi också haft. På väg hem kom 
det regnskurar. Färden efter Blåvägen 
som går utmed, Umeå älv medverkade 
till en dag med många vackra naturupp-
levelser. 
Gunnel Backsten.  

V ä s t e r b o t t e n s  
epilepsiförening

Guldtuppen, väntade det smakade gott 
och våra ben fi ck vila och vi fi ck prata 
lite om våra upplevelser i djurriket. Efter 
lunchen blev det besök hos sälarna och 
uttrarna. En del hann se när de matades 
med fi sk. Bäver kunde också ses. Sedan 
kom vi till fågeldammen med många 
vackra fåglar och sist var det ett fi skeak-
varium med röding, öring, harr, gädda, 
abborre, och mört som fångade vårt in-
tresse. Till barnens förvåning hittade vi 
”tomtens hus” på en udde mellan fågel 
– och säldammen, det fi ck deras ögon 
att tindra. Tyvärr var tomten bortrest till 
den 1 december. Men det fanns en tom-
bola där man kunde få fi na vinster, så det 
var glada barn och vuxna som lämnade 
Lycksele djurpark. 

fi ka på St, Mikaelsgården där våra med-
lemmar i Lycksele dukade upp kaffe, saft 
och smörgåsar. Där hade vi en glad sam-
varo och pratade om hur vi skulle fort-
sätta arbetet för handikappet epilepsi. Vi 
tackade Lyckselemedlemmarna för deras 
engagemang. 

F i n n  f e m  f e l
 Vi förfl yttade oss nu till Gammplatsen 
med skogsmuseet.  Där kunde man se 
hur skogsarbetet bedrevs med såg och 
yxa i gamla tider, hästar nyttjades i sko-
gen för att forsla virket till större vägar. 
Skogshyddor sattes upp för huggare och 
kuskar, man bildade kocklag (kockan en 
kvinna som lagade mat och höll ord-
ning i kojan). Det byggdes också kojor 
för hästar. I ett annat av skogsmuseets 
hus fi ck man se hur moderniseringen av 
skogsdriften hade växt fram. En gammal 
lanthandel fanns där. Man visade hur 
gryn, mjöl och socker kom i stora säckar. 
Som måste vägas upp till kunderna, sill 
och sirap levererades i kaggar bl.a. På 
Gammplatsen förekom också lite torg-
handel. Två konstnärer, hade satt upp 
sina tavlor till beskådande på gamla tim-
rade laduväggar. Vår sista dagsetapp var 



8

S k e l l e f t e å  L o k a l a

epilepsiförening

 Fredagen  inleddes 50-års-jubileet 
med Alf Svensson som talade om bl.a 
människor lika värda och att vi alla 
har mer eller mindre uttalade handi-
kapp.  Tipsrunda i den vackra parken, 
musikuppvisning av ungdomar från 
trakten, var ett populärt inslag. Re-
pertoaren var huvudsakligen march-
musik.  Dagen avslutades med en 
överdådlig middag och underhåll-
ning av Olle Björngren, ståupp ko-
miker, som berättade roliga historier, 
och bjöd på karaokemusik. Lördag 
inleddes förhandlingar kl 08.30 mo-
tionerna vållade hetsiga debatter, 
med fl era omröstningar som följd. 
Det blev svårt att hålla tidsschemat. 
Angående medlemsavgifterna be-
slöts att styrelsen skulle inhämta fl era 

förslag och besluta om gemensam 
uppbörd av medlemsavgifterna till 
nästa kongress 2007. Motionen om 
mobbing vållade en lång och in-
tensiv debatt. Dagen avslutades kl 
18.00. Söndag 08.30 fortsatta för-
handlingar angående nyval o.s.v. till 
styrelsen. Omröstning av ledamöter 
som skulle ingå i den nya styrelsen, 
visade att kongressen gick på valbe-
redningens förslag. Gunnel Backsten 
avgår.  För övrigt en intressant och 
givande kongress. 

 Vi tackar för förtroendet som re-
presentanter för Skellefteå Epilepsi-
förening.  Britt-Inger Lundstedt, Lizzy 
Wiklund  Lisbeth Enberg.

Skellefteå lokala epilepsiförening.
Sammanfattning av kongressen i Ronneby Brunn 040924-040926.

T ä v l i n g a r

Var med & vinn

Namn 
Adress  
Postnr  Postadress 
Telefon

Klipp ut. Hitta delarna i tidningen eller kopiera det och skicka till: 
Läns-HSO Umeå Lokala Epilepsi Box 328 901 07 Umeå senast 31/12 04
Av alla rätta sva r dras det tre vinster dessa be lö nas med varsin trisslott.

Hitta delarna i tidningen.

Lycks

o k a l a
Ske

mmanfat

i lé 
07 Ume

si-ac.s

Sidan

Sidan

Sidan Sidan

Sidan

Sidan
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S k e l l e f t e å  L o k a l a
epilepsiförening

 Information om epilepsi hos barn. 
Informationsträff om epilepsi hos 
barn i aulan på lassarettet den 20 ok-
tober. Lisbeth Enberg, Stig Hansson 
Lizzy Viklund representerar Skellefteå 
Epilepsiförening. Gunnel Backsten 
berättar om epilepsiföreningarnas 
verksamhet i Västerbotten. Hon be-
tonar även vikten av att alla deltar i 
föreningsarbetet för att epilepsisjuka 
ska få bättre vård och bättre bemö-
tande. Charlotte Ångström berättade 
om barn med epilepsi. Olika typer av 
anfall, och vad som kan vara orsaken 
till att man får anfall till exempel för 
lite sömn och ärftlighet. Greta Hieta 
talade om olika behandlingsmeto-

  Lågfrekvent belysning, TV, och da-
torer (50Hz), är hos en del personer 
anfallsframkallande. 1. Byt ut din 
TV-apparat till LCD-TV eller TV med 
100 Hz frekvens.  Obs! Kontrollera 
med din TV-handlare, att den är rätt 
inställd. En del TV-apparater går att 
ställa om till både 100 Hz och 50 Hz. 
2 Använd endast dator med LCD-
skärm.  3. Byt ut lysrörsarmaturen 
till 100 Hz.  4. Vistas ej i gatljus (Alla 
gatljus är lågfrekventa 50 Hz).  Kom 
ihåg, att du kanske inte reagerar di-
rekt för fl immer från lågfrekvent ap-
paratur. Reaktionen kan vara fördröjd 
ca 24-36 tim. Dvs., ett epilepsianfall 
kan komma 1 – 1,5 dygn efter vis-

Skellefteå.
20 oktober 04

der och livskvalitet! Neurologen har 
ett stort EP-team, 18 stycken, som 
har regelbundna möten, just för att 
diskutera svårbehandlade fall, till ex-
empel kan EP-kirurgi bli aktuellt. Det 
fi nns två sorters EP-kirurgi, A, kurativ 
och botande, och B, palliativ som är 
lindrande eller mildrande. Dessutom 
fi nns VNS, vagusnervstimulering som 
ska ses som komplement till medicin. 
Därefter berättade Charlotte om ke-
togen kost, en behandlingsmetod 
som används i Umeå. Sjuksköterskan 
Ingrid på barnkliniken i Skellefteå, 
berättade om EP-teamet i Skellefteå. 
 Lizzy Viklund presenterade en skrift 
som beskriver fl immer från tv- och 
datorskärmar.* 
 Mötet avslutades med samtal i 
grupp och förfriskningar.

telse vid lågfrekventa TV-apparater 
och datorer. Prova därför en TV- och 
datafri period och känn efter hur du 
reagerar. Testa sedan försiktigt vid 
enstaka tillfällen.  Detta är ingen ve-
tenskaplig studie, utan grundar sig 
till stor del på egna erfarenheter. Kjell 
Hansson-Mild, forskare vid arbetslivs-
institutetet i Umeå har konsulterats 
vad gäller tekniska data. 

 Lizzy  Viklund Sekr Skellefteå lok 
Epilepsiförening. 

* Tips för personer med epilepsi.
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Svampgratinerad fi lé 4-6 pers. 
500-600 gr fi lé i ca 1 1/2 cm tjocka skivor av ox-, kalv-, fl äsk – eller älg.  
Till stekning: smör eller margarin salt, vitpeppar. 

 Svampsås: 
 200 gr färsk svamp, hackad eller i skivor eller 1 burk svamp. 
 2 msk smör eller margarin. 
 3 msk vetemjöl. 3 dl grädde, buljong (och svampspad). 
 1 äggula.  

 Till gratinering: 
 3-4 msk riven ost. 
 Ugnstemperatur 250 gr. 
 Gratineringstid 10-15 min.  

Fräs svampen i fett, strö på mjölet och späd med vätskan. Låt såsen koka 3-
5 minuter. Blanda ned gulan och låt såsen svalna.  Bryn fett i en stekpanna. 
Lägg ned köttskivorna och stek dem 1 minut på varje sida. Krydda.  Vispa ur 
pannan med litet vatten och koka ihop skyn. Späd svampsåsen med denna 
sky.  Lägg köttskivorna på ugnsfast fat och häll över svampsåsen. Strö på ri-
ven ost. Gratinera rätten i ugn tills den fått gulbrun färg.  Servera med potatis 
och kokta grönsaker eller gratinerade tomater. 

Svampgratinerad filé 
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T ä v l i n g a r  
Var med & vinn

Hit och Dit med insekter. 
Uppgiften: följande 18 namn på insekter kan läsas i nedstående bokstavsmönster. 
De kan läsas från vänster till höger eller tvärtom, uppifrån och ned eller tvärtom samt 
längs alla diagonalerna. Leta upp namnen! 

Bivarg, Dvärgborre, Gaddstekel, Harkrank, Knott, Loppa, Mygga, 
Myrlejon, Pälsänger, Rostvinge, Ryggsimmare, Sandbi, Sorgmantel, 

Spottstrit, Syrsa, Termit, Videsvärmare, Vintermygga

Namn 
Adress  
Postnr  Postadress 
Telefon

Klipp ut korsordet eller kopiera det och skicka till: Läns-HSO Epilepsi Box 328  
901 07 Umeå Det tre första rätta sva ret be lö nas med en trisslott.



Kansliet HSO
Fredric Nilsson

Tel: 090-70 66 14
Fax: 090-12 40 85

Läns-HSO Epilepsi Box 328  901 07 Umeå

Hemsida http://www.epilepsi-ac.se 
E-post epilepsi.umea@ac.hso.se


