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Ett bättre liv.
Vill berätta lite om min dotter Hanna.
Idag 13 år anfallen börjande 1995
när hon var 3 år gammal.

ETT NYTT LIV
Jag heter Vera Ljunberg och är 50 år. ok-
tober 2004 kom en dag fylld med ljus.

Sävar 050404
Möte med NeuroRehab

&

Landstingets hälso- och
sjukvårdsutskott 050415

Lös tävlingarna
och vinn trisslotter



Ett år med nya möjligheter.

Vi går var och en in i året som vi har framför 
oss med olika förväntningar och målsättningar.
De sista dagarna på förra året lämnade ingen
oberörd. Vi kände nog lite till mans hur hjälplös
vi ändå är när sådana här naturkatastrofer händer.
Det är först nu vi börjar förstå vidden av hur den
kommer att förändra den svenska vardagen, Det
är många svenskar som omkommit i vågorna eller 
begravts i sanden. Det är hemskt det som skett
men vi kan hjälpa till genom att stötta dom som
mist en nära anhörig.
Nu till rubriken och min tanke bakom den.

Vi har tre epilepsi föreningar i Västerbotten med
377 medlemmar. Umeå lokala epilepsi förening
har 180 medlemmar, Skellefteå lokala epilepsi
förening har 90 medlemmar och Västerbottens
epilepsi förening har 107 medlemmar. Skall vi nöja
oss med de medlemstalen? Nej! Vi, jag förmodar 
att det är fl er än ett fåtal som bryr sej om att vi
måste bli fl er medlemmar. Jag har en vision och
det är att vi i Västerbotten tillsammans värvar 
medlemmar så vi kommer över 500- strecket före
2005-12-31 24:00. När jag räknar på miniräknaren
123/500=0,246 inte särskilt hög belastning per 
medlem men den kommer naturligtvis att stiga
i takt med att folk inte drar sitt stå till stacken.
Att alla eller väldigt många skulle hjälpa till vore
en askungesaga, Nej jag är realist och tror att
det är max 20st: som orkar/vill engagera sej i
medlemsvärvning. Bara en som vågar sätta

 mål och delmål. Mål 1. Västerbottens 3 epilepsi
föreningar passerar 500-gränsen före 2006. Mål
2. Västerbottens epilepsi förening når 150-strecket
före 2006. Delmål 1 Umeå lokala + 20 medlemmar 
före 2006, Skellefteå lokala + 10 medlemmar före
2006, Västerbottens län + 15 medlemmar före
2006. Delmål 2. Att även om våra tre epilepsi
föreningar skulle gå back i medlemsregistret så
skulle vi vara ifatt före 2006.
 Västerbottens läns epilepsi förenings stora
satsning under 2005 blir temadagar om epilepsi,
troligen i ett upplägg med olika depåer. Vi
kommer troligen att samarbeta med läns-ABF för 
att få något kulturinslag på varje ort. Vilka orter 
kanske ni funderar över? Orterna vi har valt ut
för temadagarna är följande, Umeå, Skellefteå &
Lycksele.
 Jag går härmed ut och talar om att du som läser 
det här som jag skriver är varmt välkommen till
någon temadag ja alla om du kan och vill vi skall
inte stoppa dej.

Har du frågor om epilepsi kan du kontakta mej,
jag har tystnadsplikt.

Fred Jonsson  Kontaktombud
0951-774 17 / 070-584 56 38

fred.jonsson@wtnord.netj
Röbrostigen 5C

923 32 Storuman   

R a p p o r t  f r å n  S t o r u m a n
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V ä s t e r b o t t e n  
Ledaren

Nu är det sommar ljust hela nätterna, nu är det tid
för att ladda batterierna för den stundande vintern. 
Jag försöker att vara ute så mycket som möjligt,

promenera, rensa ogräs i rabatterna, bara sitta
ner och njuta, lyssna på fåglarna, läsa och samtala
med någon som kommer på besök. 
Badar ute när vädret tillåter, tar mig kortare

utfl ykter, ibland ut till skogen och tittar över mina
bärställen som jag har.
Åker in till stan och njuter av stadslivet efter 

shopping ta en kopp kaffe eller en glass.

 Sitta i en båt och fi ska abborre är inte så tokigt
och få se stor ugglan fl yga ljudlöst i stora cirklar 
med jakt i sikte.
 Älg kon kommer med sin nyfödda kalv (röd till
färgen) kommer och går över tomten. Vilken syn!
 Med dessa enkla rader vill jag peka på att det
fi nns många aktiviteter med kvalitet som är gratis.
Det är bara att ta för sig av det goda som bjuds.
Och att vi är fulla av energi för att kunna orka
arbeta aktivt i föreningarna resterande året.

Sommar!

Med vänliga sommar hälsningar 
  Britt-Marie Lundberg
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V ä s t e r b o t t e n s  

epilepsiförening

Parkvandring.

Det är en parkvandring som kommer att guidas av Umeå kommuns stadsträdgårdsmästare Carl Arnö.  
Platsen som man sammanstrålar på är monumentet vid Döbelns park kl 18.00 den 17 augusti.
Carl Arnö kommer om möjligt är att även gå vidare under ÖK genom tunneln till Vänortsparken.

5.

ige som 
Lisbeth Ehn-

Marie Lundberg 
a Hieta. Konferen-

förande Chatrine Pål-
älkomna och ”peppade”

är mycket viktiga. Vi presen-
andra. Föreläsare för kurshelgen

rån ABF Ulf-Petter Petersson och
ersson. Efter presentationen åt vi mid-

det blev en liten promenad och sedan var 
ags att lägga sig och tänka på morgonda-

en. Lördagen började med frukost och sedan in-
formerade förbunds styrelsen Efter kaffet startade
vi med omvärlds analys. Vilka förväntningar och
krav som ställs på en ordförande” från oss ”själva”
och från medlemmarna.

ur vi fungerar som människor och ledare styrs
rån negativa händelser från barndomen. Mycket

intressant! Kan få både positiva och negativa kon-
sekvenser. Att man tittar i nuet hur framtiden ska
se ut. Vi indelades i grupper med geografi sk an-
knytning det vi jobbade med var att varje person
fi ck skriva ned 5 viktiga positiva egenskaper som
man tyckte att en ledare ska ha därefter diskutera-
de vi innehållet och kom överens om  innebörden
av ordet Sedan fi ck vi jobba omvänt med dessa
ord hitta ord som är motsatsen till det positiva
det blev mycket svårare att hitta exakt ord som
har motsatt betydelse. Det var mycket lärorikt och
intressant. När kursdagen var slut smakade det bra
med middag och för en del blev det en tidig kväll.
Söndagen fortsatte med arbetet i grupperna och re-
dovisning och utvärdering .Det vi fi ck med oss var att 
tänka på att ha en ändamåls paragraf för förening-
arna. (Tiden har gått ändra fokus, göra en invärlds  
analys och en om världsanalys. Kursen slutade med
lunch. En mycket trevlig och lärorik helg.

Britt-Marie Lundberg.

Epilepsiföreningen syns i Sävar.
Det traditionella ankracet som Lions anordnar gick
av stapeln lördagskvällen den 28/5 överskottet
går till en fond som
Epilepsiföreningen har.

Må beste anka vinna.

Publiken satt i spänd förväntan på att få veta
vilken anka som först kom i mål

Hopprepstävling, de tävlande skulle hoppa minst
10 000 hopp under dan. Enkelt eller hur?

På söndagen den 29/5 visade Epilepsiföreningen
upp sig som vanligt på Sävar marknad. Det var ett
tiotal medlemmar som var med och informerade
om epilepsi och sålde lotter och guldljus.
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V ä s t e r b o t t e n s  
epilepsiförening

Årsmöte i epilepsiföreningarna:
Västerbottens län och Umeå lokala.

20 mars 2005 hade Västerbottens läns epilepsiför-
ening årsmöte på Linnéan HSO Umeå. Medlem-
marna i Västerbottens inland som tillhör länsför-
eningen representerades av 8 personer, från Skel-
lefteå kom 3 personer och från Umeå var vi 12 st.
Efter fi ka och allmänt prat samlades vi för årsmöte.
Vi beslutade om medlemsavgiften för kommande
år. Vi planerar informationsdagar om handikappet
epilepsi. Arbeta för att få ut budskapet om hur vik-
tigt det är att vara med i föreningen så att vi får 
tyngd bakom våra krav på vård, behandling, forsk-
ning. Vi konstaterade att året varit händelserikt. I
början av året hade vi kurs i bemötande på Medle-
fors folkhögskola, kursen var mycket inspirerande.
Så kom våren med den sedvanliga Lions-mässan i
Sävar, där vi representerade och informerade om
epilepsi muntligt och genom info-material, sålde
guldljus och fi ck ta mot en penninggåva från LI-
ONS. I augusti gjorde vi en utfl ykt till Lycksele
djurpark, alla länets medlemmar även Skellefteå
och Umeå föreningarna var inbjudna. Det var 40
stycken som kom, dagen blev fantastiskt trevlig.
Lyckselemedlemmarma bjöd på fi ka och en sam-
varo innan vi for hem. I september fi rade Svenska
epilepsiförbundet 50-års jubileum där var Väster-
bottens föreningar väl representerade, det var hög-
tidligt. Länsföreningen har haft 3 sammanträde och
årsmöte under året, och har 110 medlemmar. 

Den 4 april 2005 hade Umeå lokala epilepsi-
förening sitt årsmöte på Linnéan HSO Umeå. Till 
styrelsens glädje var det god uppslutning 25 per-
soner. Vi genomförde våra årsmötesförhandlingar, 
valde styrelse för 2005.
Vi diskuterade våra årliga evangemang, surström-
ming, julfest och café-träffar o.s.v. Firande av 
Nordiska epilepsidagen första lördagen i septem-
ber på Rådhustorget med information, muntlig 
och skriftlig, försäljning av guldljus och lotter för 
verksamheten. Vi planerar att ha informationer på
olika platser i skolor mm, för att få ut budskapet 
om vikten att vara med i föreningen och tillsam-
mans verka för vård, rehabilitering och överbryg-
ga frågetecken kring handikappet epilepsi och att 
få vara tillsammans och känna samhörighet i en 
grupp.

Umeåföreningen har haft 5 sammanträden under 
året och årsmöte. Medlemstalet i Umeåförening-
en är ca 200 st.

Vi går med friskt mod fram mot det nya
verksamhetsåret.

Umeå den 5 april 2005.
Gunnel Backsten

     Kassör 

Projektet.

Det lokala projektet för Epilepsi föreningarna i
Västerbotten tillgänglighet och bemötande för 
livslångt lärande pågår för fullt. Den 7 april hade
vi en inspirations dag, det kom 22 personer från
hela länet.
Efter inspirationsdagen har det startat 2 studie-

cirklar. I Lycksele: Boken om epilepsi! Cirkelledare
är Anna-Greta Marklund. I Umeå cirkeln Livet är 
ditt! Cirkelledare Kristina Backsten.
Enkäterna är sammanställda, det var 85 personer 

som svarade. Det fi nns intressen som kan göras i
grupp eller ensam. Studiecirklar  annan utbildning
kulturinslag m.m.

kur
för ca
formera d
och var intre
Vi har tagit fram

som nyss fått epilep
en mapp.
Vi har fått 4 informatöre

att gå informatörs utbildning
nings utbildning och 2 st grund 
Vi har haft telefonkontakt och gj

hos  ett antal medlemmar och planer
en fi ckfolder för att ha som stöd när ma
och informera. 
Projektet skall vara redovisat 2005 07 31.

Britt-Marie Lundberg 

Ungdomar.
Onsdagar jämna veckor mellan klockan 19.00 – 21.00 kan ni ringa om ni har några

funderingar kring epilepsi till Anna Eksell på tel 0702- 883006.



ETT NYTT LIV
Hej!
 Jag heter Vera Ljunberg och är 50 år. Jag har haft
en svår epilepsi med täta kramper men så kom en
dag fylld med ljus i oktober 2004.
 Jag blev opererad på NUS (Norrlands Universitets
Sjukhus) i Umeå 26:e oktober 2004. Jag fi ck en
vagusnervstimulator inopererad och det gav mig
ett nytt och ljusare liv fyllt av glädje, både för mig,
med epilepsi som jag haft sen barnaår, och min käre
make Roger som alltid har gett mig ett kärleksfullt 
stöd när jag haft mina täta epilepsi-anfall.
 Något som har stor betydelse är att man får 
förståelse från sina anhöriga som man lever 
ihop med, det ger en stor trygghet och mindre
kramper. 
 För mig har också mitt arbete som textilkonstnär 
varit något som gett stillhet och vila i form av
skapande arbete. 
 Tryggheten efter operationen har gett mig ett
helt nytt liv och oron har släppt för de ständigt
återkommande kramperna. 
 Nu orkar jag bättre med vardagen. Ett varmt tack
till min make Roger som gett mig sitt varma stöd.
 Tack också till läkare och vårdpersonal vid
sjukhuset i Umeå som gav mig ett fi nt och
glädjefyllt liv åter. 
 Tack också till mina vänner och kamrater i
Epilepsiföreningen och till vännerna i Skåne, till
mina kära kamrater i Kalix Lottakår och Kalix Röda
Kors-krets.
 Ni har alla varit mig till stor glädje och trygghet i
mitt tillfrisknande sedan jag kom hem från Umeå.
Tack alla för ert varma stöd.

Varma och goda hälsningar från
Vera Ljungberg, ordförande 

Ett bättre liv.

Vill berätta lite om min dotter Hanna. Idag 13 år 
och hennes epilepsi.
Hennes anfall börjande 1995 när hon var                  

3 år gammal, de kom våldsamt och plötsligt så
det blev många och långa undersökningar och
sjukhusvistelser. Hon har hela tiden (utom alldeles
i början när det var ännu fl er) haft sina 3-4 stora
anfall i veckan vilka mediciner än provat.
Till slut, även om det inte var lätt, fi ck jag lov

att acceptera att anfallen troligen aldrig försvinna
helt utan att det var bättre att istället tänka på att
Hanna skulle få så lite bivärkningar som möjligt.
Vid samma tid övervägdes en operation efter 

som epilepsin var svårbehanlad. Det visade sig vara
omöjligt att operera men vi fi ck istället erbjudandet
att prova VNS, vilket jag idag är tacksam för.
Några månader efter operationen började

förändringar märkas! De små anfallen försvann
nästan helt, de stor var (och är ännu) kvar men en
massa annat blev bättre. 
Det första jag och skolan märkte förmågan att

lyssna, sen märktes att kommunikationsförmågan
blev bättre och bättre- den fortsätter att bli bättre
ännu 4 år efter operationen! 
Hanna är nu mindre ljudkänslig, hon kan uttrycka

känslor, hon kan lyssna, hon har förbättrat sitt tal
och annan komunikation, hon är allmänt piggare
och kan utrycka sina behov. 
Hanna har diagnoserna autism och

utvecklingsstörning, det är faktiskt så att det
autistiska beteendet ändrats mycket mer än
anfallen men det är minst lika mycket värt.
Det fi nns forskning om högerörats betydelse för 

inlärning där man utvecklat en för auditiv (ljud)
stimulering av barn med autism.
Man har tränat upp elasticiteten i mellanörats

muskler och fått samma förbättringar som fl era
barn med autism nu verkar kunna få hjälp av VNS. 
Det intressanta är att man funnit att mellanörats

muskler har gemensamma nerförbindelser med
kraniala nerver och vidare till vagusnerven och
centrala nervsystemet! 

        Spännande tycker jag!
              Anette Snäll

6
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U m e å  L o k a l a
epilepsiförening

Svaret från föregående nummer NR-1 05

 Tanke korn

När man står med båda fötterna på jord
har man ofta bilen på bilverkstaden.

Det är mycket lättare att tolerera
grannens fester - när man själv deltar.

När man är ung längtar man ut.
När man blir gammal längtar man hem.

Man motionerar inte för att bli yngre
utan för att bli äldre.

Förr lämnade man Sverige på grund av
fattigdom – nu på grund av rikedom.

När man tittar i en kvinnas handväska
förstår man att det inte är pengar
som är det väsentligaste.

Förr i tiden gifte man sig
När man lärt känna varandra.
Nu för tiden skiljer man sig istället.

Funderar man länge på att göra en sak
Blir det ofta ogjord.

Möte med landstingets hälso- 
och sjukvårdsutskott 050415

Epilepsiföreningen och hälso- och sjukvårdsut-
skottet diskuterade epilepsisjukvården. Gunnel
Backsten från epilepsiföreningen läste upp två
skrivelser som handlade om epilepsisjukvårdens
allt sämre resurser. På Norrlands universitetssjuk-
hus barnkliniken saknas en kurator och på neuro-
logkliniken vore det önskvärt med ytterligare en
neurolog med inriktning på epilepsi. I Skellefteå
är epilepsivården nästan obefi ntlig trots uppvakt-
ningar av epilepsiföreningen. Mötet på NeuroRe-
hab Sävar 050404 togs upp och man fastslog att
vårdrehabiliteringskedjan var en viktigt utgångs-
punkt för att gå vidare i arbetet med epilepsisjuk-
vården.

Möte med NeuroRehab 
Sävar 050404

Verksamhetschef Gunilla Janzen, epilepsiteamet i
Sävar, kurator Anita Erkki och sjuksköterskan Greta
Hieta träffades 050404 för att diskutera epilepsire-
habiliteringen. Med den nya organisationen utav
NeuroRehab Sävar ( fd. Björkgården) kommer 
personer med epilepsi inte att ha samma tillgång
att nyttja vårdplatser för exempelvis epilepsigrup-
per. Detta kommer istället att riktas mera mot in-
dividnivå samt på bedömningar av olika slag uti-
från de resurser som fi nns. En ordentlig genomlys-
ning/kartläggning över vårdrehabiliteringskedjan
för denna patientgrupp behövs för att tydliggöra
vem som gör vad? när? och hur?

Su
Medd

Parkvandrin
Döbelns park s

Julfesten Linnéan 26
Meddelande kommer se

Skriv upp datumen! 

TryckfelsNisse var framme
I förra nummret så blev det ett fel.
Det kom med verksamhetsplanen istället för verk-
samhetsberättelsen på årsmötet till länets Epilep-
siförening. Ber om ursätt för detta / Tiningsredationen
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Finn fem fel

S k e l l e f t e å  L o k a l a

epilepsiförening på
e under 

ar

n i Skellefteå
Lisbeth Enberg

mmarbär med lime- och 
myntakryddad honungsyoghurt

Ingredienser 4-6 Portioner: 

2 dl naturell yoghurt
1/2 dl fl ytande honung
2 msk fi nhackad mynta
2 tsk limesaft
1/2 l hallon
1/2 l björnbär
1/2 l jordgubbar

Tillvägagånssätt:

1.Blanda yoghurt, honung, 
   mynta och limesaft.

2.Fördela bären i glas eller skålar.

3.Häll över yoghurten.

Ä l s k a  m i g  m e s t

n ä r  j a g  f ö r t j ä n a r

d e t  m i n s t

f ö r  d å  b ö h ö v e r

j a g  d e t  b e s t



Medlemsantalet har minskat 2005.
Totalt 377 medlemmar i
Umeå, Skellefteå, Västerbotten.

 källa: Gunnel Backsten

I n f o r m a t o n s  
Sida

Hjärtfel
Orsaker: Många olika orsaker.
Det kan till exempel bero på
kranskärlssjukdom, medfött fel
eller tidigare hjärtinfarkt.

Symptom: Den som har hjärtfel
eller lider av en hjärtsjukdom kan
bli omtöcknad, yr eller
medvetslös.

Märke: Många har en orange medaljong runt halsen med ordet Hjärtsjuk.
På baksidan står namn, personnummer och telefon till behandlande
sjukhus.

Den som har så kallad defibrillator har ofta en id-bricka runt halsen med
texten Inopererad Defibrillator och ett hjärta med en genomkorsad blixt på
framsidan. På baksidan står namn, personnummer och larmnumret 112.

Personer med pacemaker har ofta en mörkröd medaljong med texten
Inopererad pacemaker lider av hjärtfel. På baksidan står namn,
personnummer och behandlande sjukhus. Vissa har också ett id-kort där
det står Pacemaker.

Hur kan man hjälpa?: Hjälp den hjärtsjuke att inta halvsittande ställning.
Lossa kläderna runt halsen. Ring numret på medaljongen eller tillkalla
ambulans. Vänta tills hjälp kommer.

Patientförening: Hjärt- och lungsjukas Riksförbund, Box 9090, 102 72
Stockholm. Tel: 08-55 606 200.

Hemsida: www.hjart-lung.se

Kol (kronisk obstruktiv
lungsjukdom)
Orsaker: Kraftigt nedsatt
lungfunktion, ofta på grund av
rökning.

Symptom: Andnöd, försämrad
kondition, svaga muskler. Ofta stark
överkänslighet för olika dofter.

Märke: En bricka med ett löv runt
halsen På baksidan står namn,
personnummer och larmnumret 112.

Hur kan man hjälpa?: Hjälp den
sjuke att inta halvsittande ställning. Lossa kläderna runt halsen. Larma och
vänta tills hjälp kommer.

Patientförening: Hjärt- och lungsjukas Riksförbund.

Hemsida: www.hjart-lung.se

MS och andra neurologiska
sjukdomar
Orsaker: Olika, ofta okända
orsaker.

Symptom: Vissa neurologiska
sjukdomar kan ge yrsel,
balansrubbningar och personen kan
ha svårt att gå.

Märke: En del har ett id-kort på
sig.

Hur kan man hjälpa?: Fråga den
drabbade.

Patientförening: Neurologisk
Handikappades Riksförbund (NHR),
Box 49084, 100 28 Stockholm. Tel: 08-677 70 10.

Hemsida: www.nhr.se

Porfyri
Orsaker: Orsakas av en rubbning i
ämnesomsättningen.

Symptom: Porfyri kan ge många
olika symtom, exempelvis
magsmärtor, förlamningssymtom,
psykiska besvär och
hudförändringar. Sjukdomen kan i
bland leda till akut leversvikt och
många är extremt känsliga för
solljus.

Märke: De flesta med porfyri har ett speciellt id-kort på sig.

Hur kan man hjälpa?: Vid akuta problem behöver personen komma i
kontakt med sjukvård omgående.

Patientförening: Riksföreningen mot porfyrisjukdomar (RMP), Karolinska
universitetssjukhuset Huddinge C2 71, 141 86 Stockholm. Tel: 08-711 56
09.

Hemsida: home.swipnet.se/rmp

Av Catarina Baldo Zagadou

Exakt hur många det är i Sverige som bär någon slags
sjukdomssymbol är det ingen som vet. Men så mycket är säkert: Det
är vanligt och det blir bara allt vanligare. Och känner man till de
vanligaste kan hjälpen vara snabbare på plats.

Afasi
Orskaker: Hjärnskada, ofta efter ett
slaganfall.

Symptom: Svårt att tala, skriva och
räkna och/eller förstå tal och skrift.

Märke: Id-kort

Hur kan man hjälpa?: Lyssna utan
att avbryta. Tala lugnt och tydligt. Använd enkla ord. Visa med gester vad
du menar.

Patientförening: Afasiförbundet i Sverige, Kampementsgatan 14, 115 38
Stockholm. Tel: 08-545 66 360.

Hemsida: www.afasi.se

Blödarsjuka
Orsaker: Kronisk, medfödd sjukdom.

Symptom: Blodet kan inte levra sig normalt.
Risk för svåra blödningar även vid småsår.

Märke: Ett kort med telefonnummer till
specialsjukhus.

Hur kan man hjälpa?: En skadad eller
medvetslös person med blödarsjuka måste
omedelbart få sjukhusvård.

Patientförening: Förbundet Blödarsjuka i
Sverige, Box 1386. 172 27 Sundbyberg. Tel:
08-546 40 510.

Hemsida: www.fbis.se

Diabetes
Orsaker:
Ämnesomsättningssjukdom som
har flera orsaker.

Symptom: Personer med diabetes
kan bli omtöcknade eller
medvetslösa, det ingår i
sjukdomsbilden.

Märke: Många, men inte alla, har
ett id-kort.

Hur kan man hjälpa?: Kan personen svälja kan du försöka få i honom eller
henne något att sött att dricka. Stanna kvar tills vederbörande kan klara sig
själv. Den som är medvetslös måste komma till sjukhus.

Patientförening: Svenska Diabetesförbundet, Box 1107, 172 22 Sundbyberg.
Tel: 08-564 821 00.

Hemsida: www.diabetes.se

Epilepsi
Orsaker: Övergående störningar i
hjärnans nervceller.

Symptom: Epileptiker får anfall. Det
kan se ut som om man är berusad
och - i värsta fall - faller omkull. Men
många har sin sjukdom under
kontroll med hjälp av medicin.

Märke: De flesta har en brosch eller
en halskedja med ett brinnande ljus
på.

Hur kan man hjälpa?: Lägg något
mjukt under huvudet. Lossa på
åtsittande kläder i halsen. När kramperna släpper, vänd personen i
framstupa sidoläge. Ring efter ambulans om anfallet inte går över efter fem
minuter (och det gör det oftast).

Patientförening: Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg.
Tel: 08-669 41 06

Hemsida: www.epilepsi.se

Epilepsi
Orsaker: Övergående störningar i
hjärnans nervceller.

Symptom: Epileptiker får anfall. Det
kan se ut som om man är berusad
och - i värsta fall - faller omkull. Men
många har sin sjukdom under
kontroll med hjälp av medicin.

Märke: De flesta har en brosch eller
en halskedja med ett brinnande ljus
på.

Hur kan man hjälpa?: Lägg något
mjukt under huvudet. Lossa på
åtsittande kläder i halsen. När kramperna släpper, vänd personen i
framstupa sidoläge. Ring efter ambulans om anfallet inte går över efter fem
minuter (och det gör det oftast).

Patientförening: Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg.
Tel: 08-669 41 06

Hemsida: www.epilepsi.se

Blödarsjuka
Orsaker: Kronisk, medfödd sjukdom.

Symptom: Blodet kan inte levra sig normalt.
Risk för svåra blödningar även vid småsår.

Märke: Ett kort med telefonnummer till
specialsjukhus.

Hur kan man hjälpa?: En skadad eller
medvetslös person med blödarsjuka måste
omedelbart få sjukhusvård.

Patientförening: Förbundet Blödarsjuka i
Sverige, Box 1386. 172 27 Sundbyberg. Tel:
08-546 40 510.

Hemsida: www.fbis.se

Diabetes
Orsaker:
Ämnesomsättningssjukdom som
har flera orsaker.

Symptom: Personer med diabetes
kan bli omtöcknade eller
medvetslösa, det ingår i
sjukdomsbilden.

Märke: Många, men inte alla, har
ett id-kort.

Hur kan man hjälpa?: Kan personen svälja kan du försöka få i honom eller
henne något att sött att dricka. Stanna kvar tills vederbörande kan klara sig
själv. Den som är medvetslös måste komma till sjukhus.

Patientförening: Svenska Diabetesförbundet, Box 1107, 172 22 Sundbyberg.
Tel: 08-564 821 00.

Hemsida: www.diabetes.se

Afasi
Orskaker: Hjärnskada, ofta efter ett
slaganfall.

Symptom: Svårt att tala, skriva och
räkna och/eller förstå tal och skrift.

Märke: Id-kort

Hur kan man hjälpa?: Lyssna utan
att avbryta. Tala lugnt och tydligt. Använd enkla ord. Visa med gester vad
du menar.

Patientförening: Afasiförbundet i Sverige, Kampementsgatan 14, 115 38
Stockholm. Tel: 08-545 66 360.

Hemsida: www.afasi.se
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I n f o r m a t i o n  t i l l  a l l a  f ö r e n i n g a r

epilepsi

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 Augusti 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

SEF, 
ort och 

mmar i Umeå 
07 medlemmar i 

ening och Skellefteå 
ng har 90 medlemmar.

äsa er till så har vårt medlemstal 
nder 400 st, under många år har vi 

ovanför 400 gränsen. 
et är inte så att antalet epilepsihandikap-

pade i länet minskat. Vad är det då? Enga-?
gemanget inom våra föreningar är för lågt.
Varje person som har epilepsi eller deras 

anhöriga måste ställa upp och stötta för-
eningarna genom att vara medlemmar. Ju 
fl er vi är desto bättre kan vi påverka.
Sitt inte och avvakta och håll fast de där 

stackars kronorna som avgiften kostar, det 
innebär en förväntan att andra gör jobbet.
 Många av våra epilepsihandikappade be-
höver stöd av anhöriga, för att komma till

öreningen, för att få läkarna till att förstå
deras problem. Har ni sjuka barn är det en
självklar sak att föräldrar måste vara med-
lemmar.
 Jag hoppas ni är medvetna om antalet
läkare som är intresserade av att arbeta
med epilepsi har minskat på NUS, vårt
universitetssjukhus har för närvarande
ingen aktiv forskning om epilepsi på gång. 
 Tror ni att det blir mera intresse om vi tiger 
stilla. UPP TILL KAMP!
    Gunnel Backsten.
      Kassör

ar!a
gdomar
n 19.00 – 

gdomar
n 19.00 – 

L o k a l a

ansliet Fre
6 14 Fax: 0
-ac.se E-p

ansliet Fre
6 14 Fax: 0
-ac.se E-p
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K o r s o r d e t  
Var med & vinn

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.

MOSAS

FLOTTE

NATTA

HOPFOGA

ANLÄNDA

FALKMAN

KURAGE

SMUTS

INNHÄMS-
KA

HAFFAR

SMORT

TIDNING
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C
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FLICK-
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IDROTT-
SKLUBB

SE BIL-
DEN

KAOS

SETT

HÄRJAD
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GÖR 
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SKA
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KVÄVE
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MAMMAS 
FLICKA
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LARS-
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DRAR BIL 
FRAMÅT

DRAG-
KRAFT

???

 NAMN I
SKOLA
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E
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T
E
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G
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E
T
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DEG
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PROV
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TRO
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ÖVER NOLL

SNATTA
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T
Ö

M

E
F

T
E

R
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H
Å

R
T

E
S

T
S

O
LO

AKTER

V
Ä

N

F
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D

LIT
E

R

E
J JA

G

R
U

T
IN

E
-

R
A

D

FILTRE-
RAT

N
E

M
O

T
JE

J

K
ILO

P
E

N
G

A
R

S
ILV

E
R

G
A

M
M

A
L

T
Y

S
T

 S
O

M
 

E
N

 ..
A

T
T

B
A

D
A

 I

Ä
R

 S
T

E
A

-
R

IN
LJU

S

VERB

IFA
LL

 



Hälsningar Kansliet Fredric Nilsson
Tel: 090-70 66 14 Fax: 090-70 66 26

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

Kansliet har semesterstängt vecka 30-33 alltså from 25/7 - 19/8


