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V ä s t e r b o t t e n  
Ledaren

ÅR 2005!

 Efter katastrofen i SydostAsien och stormen i Södra Sverige känns det som vi alla behöver nytt hopp och 
styrka för att möta framtiden. I föreningarna måste vi alla satsa kraft för att få bra fungerande föreningar 
och hopp om att vi ska öka medlemsantalet och att det blir fl er som engagerar sig i förenings arbetet. 
Att alla försöker efter kraft och förmåga att bidra med det man kan .Det planeras för information till 
skolor.  Det behövs personer i Lycksele Storuman  Skellefteå och Umeå som är intresserad av att ta fram 
material och fara ut och informera..

 Vår förhoppning är också att vi kan ordna informationsdagar  i Skellefteå, Lycksele och Umeå under 
2005.Det behövs också personer som kan tänka sig att arbeta lite extra med detta. Är du intresserad 
hör av dig till Lisbeth, Anette ,Britt-Marie eller  på förmiddagar till Fredric  på kansliet på HSO i Umeå.

   Hoppas på ett bra ÅR!
       Med vänlig hälsning Britt-Marie Lundberg.

Depression och epilepsi hänger ihop.

Omkring 60 000 svenskar är epileptiker. Forskare har länge sett att depressioner är vanligare 
bland epileptiker, redan Hippokrates noterade år 400 före Kristus sambandet. Men man har 
trott att depressionerna varit en följd av epilepsianfallen. Nu visar forskning att kopplingen 
mellan sjukdomarna kan gå åt båda hållen. Personer med många depressioner bakom sig, 
löper tre-sju gånger högre risk att drabbas av epilepsi. Studier gjorda på råttor med ärftlig 
benägenhet för epilepsi, visar att deras hjärnor utsöndrar onormala mängder av bland annat 
serotonin, samma mönster som man ser hos deprimerade. Rönen presenterades på AAAS, 
amerikanska vetenskapsakademins, pågående kongress i Washington DC, USA. Mer kunskap 
om hur sjukdomarna hänger ihop behövs, konstaterar forskarna. Till exempel skulle man få 
bättre förklaringar till varför mediciner mot epilepsianfall ofta fungerar sämre på epileptiker 
med depressioner i bagaget. 
          Anna-Lena Lindskog

Mintchokladkaka.

En tunn och härligt seg kaka med rejäl mintsmak. 
Kan gärna bakas dagen före servering och blir 
bara godare för var dag som går.
100 gr smör eller margarin
100 gr mintchokladkakor, t ex. After Eight
2 ägg
2 dl strösocker
2 1/2 dl vetemjöl
2 1/2 msk kakao
1 1/2 tsk bakpulver

Glasyr
150 g mintchokladkakor, t ex. After Eight

Smörj och bröa en form med löstagbarkant, ca 
21 cm i diameter. Smält smöret i en kastrull på 
svag värme. Dra kastrullen från värmen och bryt 
ner mintchokladkakorna. Låt smälta och rör till 
en jämn smet. Vispa ägg och socker pösigt och 
tillsätt sedan chokladblandningen. Rör om noga. 
Blanda mjöl, kakao och bakpulver och rör ner 
blandningen i smeten. Häll smeten i formen och 
grädda 18 minuter i 175 grader. Ta ut kakan ur 
ugnen och täck toppen med mintkakor. Grädda 
ytterligare 5 minuter för att kakorna ska smälta och 
bred sedan ut dem så att de täcker hela toppen. 
Låt stelna och ta sedan försiktigt bort formens 
kant. Förvara svalt.

Mandelmuffi ns.

Ljuvliga små saker med knäckig topp och fyllning 
av torkad frukt och mandel. Med sin mjuksega 
konsistens och aning av smälta får de en lätt 
kolaliknande smak. Njut dem gärna nygräddade.

Ca 18 st.
125 g smör eller margarin
125 g mörk blockchoklad
2 ägg
2 dl strösocker
1 1/2 dl vetemjöl
1 msk vaniljsocker
1 tsk salt
1 dl sötmandel
1 dl russin

Smält smöret i en kastrull på svag värme. Bryt ner 
blockchokladen i smöret och dra av kastrullen 
från värmen. Rör då och då tills chokladen smält 
helt. Låt svalna. Vispa ägg och socker pösigt. 
Blanda mjöl, vaniljsocker och salt och vänd ner 
blandningen i äggsmeten. Hacka mandeln och 
rör ner i smeten tillsammans med russinen. Rör till 
sist ner chokladblandningen och klicka ur smeten 
i muffi nsformar (men inte av amerikanskt mått). 
Grädda 15 min i 200 grader.
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V ä s t e r b o t t e n s  

epilepsiförening

 Härmed kallas ni till Västerbottens läns  
 epilepsiförenings årsmöte 2005.
 
 Söndagen den 20 mars kl 11.00 
 på HSO Linnéan Häradshövdingegatan/Storgatan. 

 Reseersättning 16 kr/mil. Strikt samåkning gäller.
 Buss, om ni är många köp gärna rabattkort.

 Välkomna. Ordf .Britt-Marie Lundberg

 Sista anmälnings dag.14/3 2005.

 Anmälan till  Fredric Nilsson kansliet HSO tel.090-70 66 14
                      Gunnel Backsten tel 090-77 66 93
     Britt-Marie Lundberg tel 090-455 89

Västerbottens Läns Epilepsiförenings 
Dagordning 2005

  §  1 Mötet öppnas.

  § 2 God kännes kallelsen till årsmötet.

  § 3 Dagordningen fastställs.

  § 4 Val av ordförande & sekreterare för mötet.

  § 5 Val av pressreferent för mötet.

  § 6 Val av 2 justeringsmän för protokollet.

  § 7 Föregående årsmötes protokoll.

  § 8 Verksamhetsberättelse för2004 föredras

  § 9  Kassarapport och revisions berättelse.

  § 10 Ansvarsfrihet för styrelse och kassör.

  § 11 Val av ordförande för Västerbottens läns   
 epilepsiförening.

  § 12 Val av övriga ledamöter i tur att avgå 
 Fred Jonsson, Gunnel Backsten,
 Kristina Backsten.
 Valda för 1 år till: Åke Lindqvist, 
 Maria Rundqvist.

  § 13 Val av suppleanter 1 år:I tur att avgå 
 Anna Grundström
 Sören Bergström och Lisbeth Enberg.

§ 14 Val av representanter till läns- Hso: årsmöte.

§ 15 Val av ersättare för ombud

§16 Val av informations ansvarig.

§17 Val av revisor.

§ 18 Val av ersättare för revisor.

§ 19 Val av valberedning.

§ 20 Medlemsavgift för 2005. Huvud medlem 225:-
 Stödmedlem 150:-Barnmedlem 0:- på grund
  av att förbundet ändrade sig har ej höjt avgift  
 till förbundet för barn.( År 2004 togs beslut
  om höjning  för 2005 av avgift för barn till   
 50:- pga av höjning till förbundet. Denna   
 höjning har ej tagits ut för detta år.
 
 Förslag om medlemsavgiften för 2006   
 redovisas på årsmötet.

§ 21 Styrelse arvoden :Enligt nuvarande beslut  0:-   
 arvoden ordf. kassör och ombud i inlandet. 
 500:-/år telefon ersättning.

§ 22 Verksamhetsplan för, budget för År 2006.

§ 23 Medlemsblad.

§ 24 Hemsida.

§ 25 Övriga frågor.

§ 26 Mötet avslutas.
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Fakta om Epilepsi

Vid ett epileptiskt anfall sker kraftiga elektriska urladdningar 
i hjärnan. Krampanfallen följs vanligen av medvetslöshet. 
Svårighetsgraden på epilepsi varierar kraftigt. Vissa personer 
får anfall varje dag, andra kanske bara ett under hela livet.

Omkring fyra tusen svenskar drabbas årligen av epilepsi. 
I sjuttio procent av fallen är sjukdomen symtomatisk, den 
beror på någon hjärnskada (förlossningsskada, ärftlig sjuk-
dom eller yttre skada till exempel). För de övriga de med 
epilepsi, är orsaken okänd.

Det fi nns ungefär 100 000 personer i Sverige som har eller 
döljer sin epilepsi.

Tonisk – kloniska anfall
Anfallens utseende kan variera mycket. Vid toniskt – kloniskt 
anfall (grand mal) blir personen plötsligt medvetslös, faller 
omkull och får kramper (muskelryckningar). Anfallet varar 
sällan mer än tio minuter men följs ofta av behov att sova.
Det kan också bli urin avgång.

Absencer
Abcencer (petit mal) förkommer mest hos barn. Barnet blir 
frånvarande, men faller inte omkull. Anfallet är kort, oftast 
bara några sekunder.

Partiellt komplexa anfall
Partiellt komplexa anfall (psykomotoriska) är också vanliga. 
Personen är frånvarande och kan inte tala under anfallet. 
Ibland ser man automatiska rörelser tex. tuggning eller svälj-
ning. Under anfallet kan personen ibland ha syn- eller hörsel 
upplevelser.

Orsaker
Det fi nns många orsaker till epileptiska anfall. Det kan vara 
en skada på hjärnan som uppstått tex. vid en svår förloss-
ning, vid trafi kskada eller annat olycksfall. Anfallen kan också 
orsakas av tex. en hjärnblödning, och alkohol- eller tablett-
missbruk kan förorsaka epileptiska anfall. Många gånger kan 
man inte klarlägga orsaken. 

Utredning
Diagnosen ställs till stor del på den beskrivning som patien-
ten och hans anhöriga ger. I utredningen använd hjälpme-
del som EEG där hjärnans elektriska aktivitet registreras, och 
olika former av röntgenundersökningar. Skikt – eller mag-
netröntgen.

Behandling
En viktig del av behandlingen är information om epilepsi, 
både till den som har fått anfall och till hans omgivning. Det 
gäller att få patienten att känna att han inte är epileptiker 
utan samma människa som förut, men med den förändring-
en att han får epileptiska anfall.

Ett epileptiskt anfall kan ibland utlösas av yttre omständig-
heter tex. feber, vilket är särskilt vanligt hos barn. Det kan 
också bero på tex. sömnbrist, psykisk eller fysisk stress eller 
alkoholförtäring. Det är viktigt att kartlägga sådana faktorers 
betydelse och försöka ta bort dem om det är möjligt.

Det är vanligt att antalet anfall ökar på grund av oro för vilka 
följder anfallen kan få för förhållandet till anhöriga eller kam-
rater och möjligheterna att få körkort eller arbete.

Behandlingen i övrigt innebär medicinering med läkemedel 
mot epilepsi under lång tid, ibland hela livet. De minskar ris-
ken för anfall, men botar inte den skada som är orsak till an-
fallen. Många blir dock anfallsfria genom medicineringen.

För en liten grupp personer med epilepsi  kommer anfallen 
trots behandling så tätt att det är ett stort problem. En del 
av dem som har svår epilepsi har också fl era handikapp tex. 
rörelsehinder eller psykisk utvecklingsstörning.

De fl esta av landets 100 000 personer med epilepsi kan med 
medicin Leva ett normalt liv ändå. För de andra, de som inte 
blir bättre av tabletter, kan ett kirurgiskt ingrepp vara hjäl-
pen. Omkring fyra tusen kan bli friska av en operation.

Det här radikala sättet att behandla epilepsi kom till Sverige 
1979 tack vare Herbert Silfvenius, han hade lärt sig meto-
den i USA och Kanada. Omkring sextio procent av de vuxna 
blir helt fria från anfall och tjugo procent blir mycket bättre, 
men tjugo procent blir inte bättre.

Hjärnans elektriska aktivitet studeras också med ett långtids 
EEG. Samtidigt trappas medicinerna ner så att patienten får 
anfall som kan registreras. Om sen alla undersökningar ger 
samma resultat är det klart för operation, en operation kan 
vara mellan 4 timmar upp till 24 timmar.

Nu har Magnus Olivecrona tagit över den kirurgiska be-
handlingen vid epilepsi på Neurokirurgiska kliniken, Norr-
lands universitetssjukhus.

Attityder
För de allra fl esta människor med epilepsi kommer anfallen 
så sällan att själva anfallen inte är det största problemet. De 
kan leva att så gott som vanligt liv eftersom det är ovanligt 
med några besvär mellan anfallen. Den största svårigheten 
är istället det negativa bemötande från den närmaste om-
givningen, från myndigheter, skolor och arbetsgivare. Of-
tast beror den negativa attityden på okunskap och rädsla, 
och därför ar det viktigt med en intensiv och saklig informa-
tion om epilepsi.

Inget arbetshinder
Epilepsi är inget arbetshinder. Med få naturliga undantag 
kan en person med epilepsi göra lika bra arbetsinsatser som 
vem som helst.

Hjälp vid anfall
Ta det lugnt, titta inte personen rakt i ögonen då kan anfal-
let förvärras, tala inte högt. Om det är ett toniskt- kloniskt 
anfall där personen faller omkull ska man INTE sätta något 
mellan tänderna det kan skada. Undanröj dock hinder som 
kan skada personen. Lägg om möjligt något mjukt under 
huvudet och lös upp tex. slips eller hårt åtsittande skärp. 
Stanna kvar hos personen till han eller hon kan klara sig 
själv.

Information
Epilepsi är ett dolt handikapp. Många som har epilepsi vå-
gar inte tala om det på grund av de fördomar som ännu 
omger epilepsi.

  Ökad kunskap om epilepsi är den bästa hjälpen. 
  Fördomar och negativa attityder måste bekämpas. 
  Man är inte dum i huvet för att man har epilepsi.

Ljuset informerar
Epilepsiförbundet (SEF) tillhanda håller ett märke med en 
ljuslåga som symbol. Många med epilepsi bär detta märke 
som brosch eller halskedja. Det ger information till omgiv-
ningen så att man ska veta vad saken gäller och kunna ge 
hjälp vid ett anfall.

Bättre vård och behandling
Den svenska epilepsi vården har stora brister. Den är splitt-
rad. Den saknar ett centrum, det fi nns i andra länder. Ett 
centrum är till utredning och specialist behandling, specia-
listerna är få. Ny avancerad teknisk utrustning som ger bätt-
re uppfattning om hjärnans funktioner och är skonsammare 
mot patienten bör ställas till förfogande.

Forskning
Epilepsi har funnits så länge det har funnits människor. Den 
har framstått som en gåtfull ”helig” sjukdom. Forskningen 
har klarlagt mekanismen bakom sjukdomen, störningen i 
nervcellernas verksamhet.

Barn och föräldrar, sambo, maka, make
Att ha barn med epilepsi kan innebära bundenhet och oro, 
det gäller även i par förhållande. De behöver avlösning och 
stöd i omsorgen om den som har epilepsi.

Till sist
De som har epilepsi fi ck inte gifta sig före 1969, då tog re-
geringen bort den lagen. De får ej heller adoptera barn, 
även om den de lever med är frisk.

 Att leva med en människa 
 som har epilepsi

Mitt namn är Gerd och jag är Rickards fru. 
Tänker berätta hur det är att leva med epilepsi 
dygnet runt nästa alla årets dagar.

Jag tänker alltid på honom först, han behöver ha 
ett lugnt och harmoniskt liv utan alltför stora stör-
ningar.

Har inrättat mitt liv efter Rickard, man får avstå 
från mycket som andra par kan göra på fritiden, 
när man har sjukdomen vid sin sida så tar det på 
kroppsligen och själsligen.

Man är väldigt ensam, det händer att man inte 
talar med någon annan på fl era dagar.

När det gäller Rickard, så har han haft många för-
domar om sin sjukdom, men jag har bearbetat 
honom i många år, för om man inte tycker om sig 
själv så gör ingen annan det heller.

Hur tror ni det kändes när han blev opererad, och 
kvällen innan så kommer hans läkare och säger att 
det kan gå galet i morgon och att det kan bli stora 
skador om det blir en blödning.

Mina ord då var. Vi litar på dig och om Rickard 
inte vaknar mer så kan man inte anklaga någon 
för det. Rickard är inte rädd för att dö.

På grund av hans svåra epilepsi så sover man inte 
så mycket. Vi måste också ha fördraget hemma 
eftersom han är så ljuskänslig.

Men jag har lärt mig mycket under alla dessa år. 
Att man måste kämpa för hans rätt i samhället.

Jag hoppas ni förstår mer om epilepsi när ni nu läst 
det jag har försökt förklara för er på dessa sidor.

     Gerd

F i n n  f e m  f e l

Svaret från föregående nummer NR-3 04

FAKTA OM EPILEPSI

FAKTA OM EPILEPSI
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S k e l l e f t e å  L o k a l a

epilepsiförening

Heidi blev snart ett aktat namn armbrytarkretsar, 
Under åren 1999-2004 har Heidi tagit 5 VM-
guld höger arm och 2 VM-silver vänster arm, 
Till medaljskörden skall nämnas ett gäng SM-
medaljer, NM-medaljer, Wild Arm-medaljer mm. 
Det blev fi lmat en dokumentär om Armbryterskan 
från Ensamheten och den har visats landet runt på 
biograferna och fått bra kritik, Så bra att den fi ck 
en Guldbagge för bästa dokumentär och nu skall 
fi lmen visas i Norge och Finland två länder med 
armbrytartraditioner. 

Heidi brukar åka land och rike runt och föreläsa eller 
ha uppvisningar, hon har även lägerverksamhet 
och reser runt till skolor för att lära ut grunderna 
i armbrytning. Ni som inte sett fi lmen kan inte 
för er vildaste fantasi förstå hur stor tid som hon 
lägger ned på sin träning och hur hårt hon belastar 
sin kropp i förhållande till hennes kroppsvikt. 

Tänk vad hon i stort sett dagligen utsätter sej 
för, hon fäster ett läderbälte i midjan från det 
hänger kättingar till en 15-kilosvikt, sedan tar 
hon tag i repet som hänger från taket och 
taktfast drar hon sej upp till taket enbart av 
armstyrka och när hon nått taket fi rar hon 
sakta ner sej. Hon har även övningar där hon 
går”handgång”det är när hon fi rat ner en 
träbom till lämplig höjd och tar ett grepp om 
bommen och lyfter upp sej, krokiga ben och så 
forcerar Heidi träningsredskapet med eller utan 
vikt. Heidi har länge haft som målsättning att 
kunna genomföra världens första proffstävling 
för damer; World Challenge och den kan bli 
av redan innan årets slut. Heidi berättade för 
mej att i Lappmarkens Armbrytarklubb fi nns 
en medlem som har Epilepsi men det är inget 
konstigt med det och han har inga hinder 
med att bryta arm och undertecknad tror inte 
att armbrytning är skadligt för personer med 
epilepsi. 

Läs mer om Heidi Andersson på hennes Hemsida.
http://www.heidiandersson.com/

 Fred Jonsson Kontaktombudsman
 0951-774 17 / 070-584 56 38
 fred_jonsson@wtnord.net   

Heidi Armbryterskan
från Ensamheten

Heidi Andersson är stödmedlem i Västerbottens 
epilepsiförening och har vuxit upp i en by som 
heter Ensamheten (1 mil)  utanför Storuman I 
Ensamheten är alla släkt med varandra mer eller 
mindre. Heidi har vuxit upp i kollektivets anda och 
i en släkt som sysslade med armbrytning ja då var 
det naturligt vilken sport hon skulle satsa på. 

Årsmöte: Skellefteå lokala Epilepsiförening
Datum:  Fredag den 1 april
  Tid: 18.00
Plats: Tipshuset Anderstorp i Skellefteå
Föreningen bjuder på mat efter mötet.
 Sedvanliga mötes förhandlingar

Anmälan senast den 17 mars till 

    Lisbeth Enberg 0912-303 32
    Maria Rundqvist 0912-103 68
    Harry Nilsson 0910-77 75 16 

Skellefteå lokala epilepsiförenings   
   Årsmöte 2005

PS:  NI HAR VÄL
 INTE GLÖMT
 ATT BETALA
 MEDLEMSAVGIFTEN
       styrelsenas kassörer

Finn fem fel
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K o r s o r d e t  
Var med & vinn

U m e å  L o k a l a   

epilepsiförening

Härmed kallas ni till Umeå lokala epilepsiförenings årsmöte.

Måndag den 4 april kl 18.00 
på HSO Linnéan Häradshövdingegatan/Storgatan.
sedvanliga mötesförhandlingar

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Anmäl er gärna till: Anette Eriksson kvällar 0932-410 24
                                Gunnel Backsten 090- 77 66 93
            Fredrik Nilsson kansliet förmiddag 090-70 66 14. 

Umeå lokala epilepsiförenings   
   Årsmöte 2005

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 20 april 2005. Av alla rätta sva r dras 

det tre vinster dessa be lö nas med varsin trisslott.

Hitta delarna i tidningen.

Sidan

Sidan

Sidan Sidan

Sidan

Sidan

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.



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.


