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Vi besegrar epilepsin
Vår styrelsemedlem Keijo Laitinen utmanade våra epilepsiföreningar att berätta om sina insatser,
Finlands 100-åriga självständighet till ära. Utan våra frivilliga som skött om förbundets och
föreningarnas förtroende- och andra uppgifter, genom åren och nu, skulle förbundets, många
epilepsisjuka personers samt närståendes angelägenheter vara i ett annorlunda, sannolikt sämre skick.
Vårt epilepsisamfund lyssnar till de epilepsisjukas behov, och analyserar information om utmanande
utvecklingsärenden. Samfundet tillsynliggör vardagsproblem som ofta är osynliga, men som berör flera
tusen epilepsipatienter. Vi verkar för den epilepsisjuke, som skulle gärna få kunna leva ett liv som är
eget och känns rätt.
Förnyandet av lagstiftningen, samt utvecklingen av vård och samhälleliga service är mångfacetterade
processer. Att åstadkomma ändringar kräver ofta tiotals års arbete. Vårt påverknings- och
utvecklingsarbete kopplas ihop med våra sociala nätverk, och föds i samarbete med proffs och med
experter som lever med sjukdomen.

Tiden att påverka är på den internationella epilepsidagen 13.2. och under de kommande veckorna.

Förbundet har producerat teser till hjälp med påverkandet. Som läsare av tidningen får du teserna i
formen av ett kort med detta nummer. Ge kortet åt en beslutsfattarna och utmana dem att framföra
epilepsiärendet. Sprid våra meddelanden åt kommunalverkarna inom epilepsiföreningarna. Berätta för
den stora publiken om hur mycket mer de som har epilepsi, och alla närstående, får hjälp då det
erbjuds sakenlig vård, service och gemenskapshetens makt.
Vi ska tacka kommunala beslutare -och kommunalvalskandidater- för stödet som kommuner ger åt
föreningarna i form av bl.a. verksamhetsunderstöd. Fastän strukturerna ändras, försvinner inte
behoven för det lokala kamratstödet som våra epilepsiföreningar erbjuder. I Keijo Laitinens ord: "Vi
önskar att föreningarna i det kommande sote-systemet får den plats som tillhör dem, eftersom de är
aktörer och experter inom sitt område."
Vårt epilepsisamfund behövs, för det är en bit att gå då vi besegrar den prägel som epilepsi har på
vardagen.

Lue Keijo Laitisen blogi, ”laike12.blogspot.com”
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