SVENSKA
EPILEPSISÄLLSKAPET
Årsberättelse för verksamhetsåret 2020-10-01– 2021-09-30.
Året har fortsatt att präglats av pandemin och aktiviteterna har främst varit digitala och samarbeten
inte lika aktiva som under tidigare år. Styrelsen för Svenska Epilepsisällskapet (SES) avger härmed
följande redogörelse för verksamheten under det gångna året.
Styrelsens sammansättning i enlighet med årsmötets beslut 2020-11-12
Heléne Sundelin ordförande, Ulla Lindbom vice ordförande, Maria Compagno Strandberg
sekreterare, Helena Gauffin skattmästare, Marita Englund webmaster samt övriga ledamöter Åsa
Amandusson, Mirja Gyllensvärd, Måns Berglund, Merab Kokaia, Ulrika Sandvik och Johan
Zelano.
Revisorer har varit Martin Lindberger och Stergios Papadimitriou och revisorssuppleanter Mats
Eriksson och Johan Lundgren.
Valberedningen har utgjorts av Tommy Stödberg (sammankallande), Anna Edelvik och Richard
Sjöberg.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft fem (varav en heldag) protokollförda möten, samtliga digitala via Teams pga
pandemin.

Medlemmar
SES har för närvarande 506 medlemmar, medlemsmatrikeln har uppdaterats.
Ekonomi
Räkenskapsåret sträcker sig från 2020-10-01 – 2021-09-30. Sällskapets ekonomi är
fortsatt god.
Vid årsmötet november 2017 i Linköping fastställdes nya medlemsavgifter, 1000 kronor för
ständigt medlemskap för läkare och 500 kronor för icke-läkare. Dessa avgifter har fortsatt gälla
under verksamhetsåret.
Nationella aktiviteter och möten
Neurologiveckan maj 2021 hölls digitalt på grund av Coronapandemin. Vid SES halvdag
modererade Johan Zelano på temat Läkemedelsbehandling föreläsare var Anna Edelvik Tranberg
från Göteborg (Terapiresistent epilepsi – vad gör man då?), Torbjörn Tomson från Stockholm
(Behandling under graviditet) och Kristina Källén från Lund (Terapival vid nydebuterad epilepsi –
nya behandlingsrekommendationer). Halvdagen avslutades med en diskussion om
epilepsisjukvårdens utmaningar utifrån nationella riktlinjer.
Årets höstmöte planerades att vara på plats i Uppsala men då spridningen av Covid-19 såg ut att ta
fart på nytt under sommaren beslutade styrelsen enhälligt att ställa in och ersätta höstkursen med
enstaka föreläsning digitalt i anslutning till ett digitalt årsmöte.
International League Against Epilepsy - ILAE
Flera av sällskapets medlemmar är fortsatt aktiva i ILAE:s arbete:
Tove Hallböök, Dietary Treatments
Eva Kumlin, ILAE Guidelines task force
Torbjörn Tomson, SUDEP Task Force.
Colin Reilly, Commission on Pediatrics.
Bertil Rydenhag, Commission on Surgical Therapies, Epilepsy Surgery Education
Styrelsen nominerade Johan Zelano för styrelsen ILAE Europe. Under 2021 har styrelsen röstat i
val för ny president för ILAE Europe (Matthew Walker). Matthew Walker fick posten med stor
majoritet av rösterna. Styrelsen röstade också för styrelsen ILAE Europe (Alexis Arzimanoglou,
Marina Nikanaro, Cecilie Johannesen Landmark, Vasilios Kimsikidis och Johan Zelano). Följande
personer valdes, (Alexis Arzimanoglou, Silvio Basic, Cecilie Johannesen Landmark, Vasilios
Kimsikidis och Nicola Specchio.
34th International Epilepsy Congress, 28 August-1 Sept 2021, hölls digitalt.
ILAE Global Chapter Convention och General assembly hölls i nära anslutning till kongressen.
Styrelsen röstade för godkännande av 6 nya medlemsländer (delföreningar) i ILAE,
nya ”amendments to the Constitution” och ratificering av ”proposed changes to the By Laws”.
Ny logga för Svenska Epilepsisällskapet
Styrelsen har valt och köpt in en ny logga (kan ses på sida 1 i detta dokument).
Svenska Epilepsiförbundet (SEF)
SEF har utkommit med en egen utvärdering av Nationella riktlinjer och hållit ett webinarium på
epilepsidagen. Enstaka föreläsare från professionen höll föreläsningar men SES styrelse deltog inte
aktivt. SES inviterades tillsammans med SEF att delta i TV4:s morgonsoffa på epilepsidagen.
Ordföranden och backhoppare Boklöv deltog för att rikta fokus på vad det innebär att ha epilepsi.
SK-kurs

Epilepsi hos barn och vuxna har hållits, september 2021, i Stockholm med Benno Mahler som
kursledare. Kursen var tillgänglig både digitalt och som fysiskt möte.
Höstmöte 2020
Mötet hölls digitalt med Göteborg som värd, 12-13 november, ”Psykosociala konsekvenser av
epilepsi”
Epilepsiregister
Barnepilepsiregistret är färdigt sedan 2016 och tillgängligt för att lägga in patienter. Under året
har man intensivt arbetat med att öka täckningsgrad genom uppdatering av variabler,
patientportalen och rutiner för samtycke. Vidare har det producerats filmer för att inspirera ökat
användandet både för patienter/anhöriga och professionen. Täckningsgraden är nu ca 40%.
Epilepsiregistret för vuxna har varit i bruk sedan hösten 2014 i sin första version.
Arbetet med att lägga in patienter i registren går fortsatt trögt. Det finns totalt 4416 patienter inlagda
och 2020 registrerades 537 patienter. Täckningsgraden är 7,4 % nationellt och 25% vid Karolinska
Universitetssjukhuset.
Det har varit ett tätare samarbete mellan registren detta år och man har börjat ett arbete med att
synka variabler samt underlätta överföring vid 18 års ålder. Arbetet att förbättra och öka
täckningsgraden för registren är viktigt då det framöver behövs för uppföljning av nationella
riktlinjerna för Epilepsi
Remisser
Inga remisser har inkommit under verksamhetsåret.
Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit under verksamhetsåret.
Resestipendier
Inga ansökningar om resestipendier har inkommit under verksamhetsåret.
Hemsida och sociala medier
En ny hemsida som skapades under höstterminen 2017, har moderniserats och förbättrats. Styrelsen
har valt att prova på att finnas i sociala medier. Idag finns en facebooksida. Ny webmaster för både
hemsidan och facebooksidan är Måns Berglund.
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