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Epilepsi

• Ett epileptiskt anfall är den kliniska yttringen 
av övergående abnorm aktivitet i nervceller i 
storhjärnans bark. Det epileptiska anfallet är 
en följd av antingen en låg anfallströskel 
och/eller en lesion i cortex med hyperaktiva 
celler.

• Anfallströskel: ”en persons motstånd mot att 
få anfall”.



Prevalens av epilepsi i Sverige

• Aktiv epilepsi = anfall senaste 5 åren (eller 
som fortfarande medicinerar mot epilepsi)

• 0,7% av befolkningen

• Om man inkluderar samtliga personer som 
haft enstaka eller provocerat anfall uppskattar 
man att 11-14% av befolkningen någon gång 
drabbas av ett ep anfall

• Kvinnor/flickor: män/pojkar = 1:1,2



Orsaker till epilepsi (hos nyinsjuknade 
vuxna)

• Ingen påvisbar orsak (tidigare benämnd 
kryptogen) Vanligast!

• Cerebrovaskulär lesion (postapoplektisk)

• Tumör

• Alzheimers sjukdom

• Trauma



Provocerade anfall

• Enligt definitionen förutsätter diagnosen 
epilepsi att anfall uppträder under relativt 
normala förhållanden. Kramptröskeln kan 
dock sänkas av en rad faktorer.

• Provocerade anfall betraktas som symtom på 
en underliggande tillfällig störning och när 
denna är överstånden finns inte längre någon 
nämnvärt ökad risk för anfall



Exempel på provocerade anfall:

• Inom 7 dagar efter stroke
• Inom 7 dagar efter skalltrauma
• Under aktiv fas av meningit/ encefalit
• Under postop fas efter intrakraniellt kirurgiskt 

ingrepp
• I samband med exponering för vissa droger (tex 

kokain)
• Abstinens efter alkohol och vissa läkemedel
• Metabola störningar (exv hypoglykemi)
• I samband med feber hos barn



Typer av anfall

• Man skiljer på anfall som startar fokalt eller är 
generaliserade från början



Fokala anfall

• 1. Med bevarat medvetande (tidigare kallad enkla 
fokala anfall. Nu vill man istället att anfallet skall 
beskrivas, exv ”fokalt anfall utan 
medvetandepåverkan med ryckningar hö kind”)

• 2. Med påverkat medvetande (tidigare komplexa 
partiella anfall. Nu beskrivning, ”fokalt anfall med 
medvetandepåverkan + symtom”)

• 3. Fokala anfall med sekundär generalisering.



• Fokala anfall är den vanligaste anfallstypen bland 
vuxna.

• Toniska-kloniska anfall som debuterar i vuxen ålder 
är i flertalet fall fokala sekundärt generaliserade 
anfall.

• Aura eller annan tydlig fokal inledning, eller 
postiktala fokala bortfall, talar för att det rör sig om 
ett sekundärt generaliserat anfall



Primär generaliserade anfall

• Absenser

• Kloniska

• Toniska

• Toniska-kloniska

• Atoniska

• Myoklona



Absenser

• Tidigare kallat petit mal.

• Anfallsduration oftast 5-15 sek. Börjar och 
slutar plötsligt. 

• Barnet kan plötsligt upphöra med aktivitet, 
stirra. Svarar ej på tilltal. Ibland kombinerat 
med enkla motoriska fenomen som 
tuggningar och smackande.

• Typisk 3Hz spike and wave på EEG.



Tonisk-kloniskt anfall

• Tonisk fas (10-30 sek): Kan innehålla långvarig 
utandning mot slutna stämband som leder till ett 
skrik. Högt intratorakalt tryck minskar venöst 
återflöde. Initialt ansiktsrodnad som övergår i cyanos 
pga hypoxemi.

• Klonisk fas: Korta symmetriska ryckningar. 
Tuggrörelser. 

• Postiktal fas. Muskulärt slapp (inkl sfinktrar)
• Sympaticusövervikt under anfallet (tonisk-klonisk fas) 

leder till vidgade pupiller och att blodtryck och puls 
stiger.



Myoklona anfall

• Anfallen uppträder oftast på morgonen, i samband 
med uppvaknandet.

• Medvetandet påverkas ej.

• Symmetriska ryckningar i armarna. Föremål kan flyga 
ur händerna.

• Anfallen ökar i frekvens i samband med sömnbrist 
och alkohol.

• Ibland har patient med myoklona anfall också 
toniska-kloniska anfall.



• Vid primärt generaliserade anfall kan man varken 
med röntgenologiska eller neuropatologiska metoder 
påvisa någon vävnadsskada i hjärnan som orsak till 
anfallen.

• Istället tror man att det rör sig om en rubbning i 
balansen mellan exciterande och hämmande 
mekanismer som verkar på eller i cortex. 



Diagnostik

• Har det varit ett epileptiskt anfall?

• Vad orsakade i så fall anfallet?

• Finns det risk att det återkommer?



• Har patientens anfall varit av epileptisk natur? I 
anamnesen bla viktigt att fråga om förkänningar, 
ofrivillig urinavgång, tungbett, fecesavgång, 
ansiktsfärg. Vittnesbeskrivning!

• Statusfynd: Neurologiska bortfall? Postiktalitet?



Differentialdiagnoser (generaliserade 
anfall)

• Synkope. Efterfråga exv blekhet? Obskurationer? 
Matthet/kallsvettighet? Oregelbunden hjärtrytm?

• Konvulsivt synkope (fåtal ryckningar lokaliserade till 
båda armarna)

• Funktionella anfall. Ofta fäktningar med armarna och 
sparkar. Kniper med ögonen. Duration oftast 
betydligt längre än ett toniskt-kloniskt anfall.



Sannolik bakgrund till pats epileptiska 
anfall

• Om anamnes och EEG-fynd talar för primärt 
generaliserat anfall finns ingen indikation för 
röntgenundersökning av hjärnan.

• Vid fokala anfall (med eller utan sek generalisering) 
måste cerebral lesion efterforskas.

• Vid epilepsidebut i vuxen ålder utförs i praktiken 
alltid röntgen av hjärnan.

• MRT är den undersökning som har bäst förutsättning 
att påvisa strukturella skador. Pga begränsad tillgång 
används ofta dock DT som första neuroradiologisk 
undersökning.



Finns påtaglig risk för recidiv?

• Vid ett förstagångsanfall har kraven på 
epilepsidiagnos ej uppfyllts; tendensen att få 
återkommande oprovocerade anfall.

• Risken för ett andra (oprovocerat) epileptiskt 
anfall är ca 40%. Kommer ofta inom ett år 
efter första anfallet.

• Efter två anfall drabbas ca 2/3 av ytterligare 
anfall.



• Om EEG-undersökning efter ett enstaka 
epileptiskt anfall visar klar epileptiform
aktivitet är risken för anfallsrecidiv högre, 
liksom för en individ med känd hjärnskada 
eller sjukdom i hjärnan som predisponerar för 
återkommande anfall.



Normalt EEG



Icke konvulsivt status ep



Abscensepilepsi



Ung man med tonisk-klonisk kramp



BEHANDLING

• Är det möjligt att förebygga fortsatta anfall 
genom att undanröja anfallsprovocerande 
faktorer?

• Läkemedelsbehandling är annars ofta motiverad 
efter två eller flera oprovocerade epileptiska 
anfall. 
-Undantag 1: Mycket lindriga anfall utan negativa 
konsekvenser eller anfall med mycket långa 
mellanrum.
-Undantag 2: Enstaka anfall med hög risk för 
återfall och allvarliga konsekvenser.



Behandling vid fokala anfall

• Förstahandsval till vuxna: Tegretol Retard, 
Lamotrigin och Levetiracetam (Keppra)

• Förstahandsval till äldre: Tegretol Retard, 
Lamotrigin och Gabapentin



Behandling  vid primärt generaliserat 
anfall

• I första hand: Valproat (Ergenyl). Dock ska 
andra alternativ övervägas för barn under 2 år 
och för kvinnor som kan tänkas bli gravida.

• I andra hand: Lamotrigin och Topiramat



Status epilepticus

• ”Ihållande kramper 30 min eller upprepade 
kramper utan att patienten återfår medvetandet 
emellan”.

• Tidig SE 5-30 min

• Etablerat SE 30-60 min

• Refraktärt SE >60 min eller prövat 2-3 farmaka

• Över hälften har ingen tidigare känd epilepsi

• Mortalitet 10-20% (beror i många fall på den 
huvudsakliga orsaken till status, exv anoxi)



Status epilepticus- behandling

• Viktigt med snabb och effektiv behandling!

• Långa anfall tenderar att bli 
självunderhållande med utveckling av 
progressiv farmakaresistens pga:

- nedreglering av inhibitoriska peptider och 
receptorer (exv GABA)

-uppreglering av excitatoriska peptider och 
receptorer (exv NMDA)



Status epilepticus - behandling

• Viktigt att ha ett behandlings PM!

• Studier har inte kunnat visat något PM som 
har bättre resultat

• Begränsat antal RCT

• Evidens otillräcklig för vilken behandling som 
är effektivast vid status epilepticus.



Status ep - behandling

• Säkra andning/luftvägar (exv svalgtub, syrgas)
Medicinsk behandling: 

• Steg 1. Benzodiazepiner. Exv diazepam iv (stesolid
novum) 0,25 mg/kg

• Steg 2. Valproat (Ergenyl) 15-30 mg/kg iv eller 
levetiracetam (Keppra) 2000-4000 mg iv. Pro-
epanutin håller på att utgå. Dels pga
leveransproblem och höga kostnader och dels 
pga risk för arytmi och blodtryckspåverkan. I 
litteraturen omnämns också fenobarbital
(Fenemal) som behandlingsalternativ i steg 2.



Status ep – behandling 

• Steg 3. Propofol eller Tiopental.

Behandling på IVA. 

Vid icke konvulsivt status dock större 
restriktivitet vad gäller användning av 
narkosmedel.



Fall 1

• Man född -46. Högutbildad.
• Pacemaker sedan -12 pga sjuk sinusknuta.
• I maj -13 vårdad på kardiologavd pga oklar 

synkope/frånvaroepisod. Pacemakern då 
justerad.

• I aug -13 haft en ny episod med 
förvirring/minneslucka (30 sek, blek, ev svårt 
hitta ord). Inlagd på avd med misstanke om 
stroke/TIA. DT skalle + angiografi ua. EEG ua. LP 
med normala celler. Pacemakern kontrollerad 
igen, inget avvikande.



Fall 1 forts

• Remitteras till minnesmott pga ca ett halvårs 
anamnes på lättare minnessvårigheter (periodvis)

• Ånyo in akut till sjukhus i okt -13. Vid anamnes 
framkommer att pat blivit frånvarande i matbutik. 
Pratat ”gallimatias”. Rapat. Trött efteråt men 
hämtat sig inom ca 30 min. Några timmar senare 
ny episod. Då noteras även smackande rörelser 
med munnen. Pat minns inget av episoderna. 



Fall 1 forts

• Misstanke om fokal ep med 
medvetandepåverkan. Nytt EEG visar 
epileptiform aktivitet över 
temporalregionerna.

• DT skalle utan och med kontrast ua.

• Insättes Keppra. God effekt.



Fall 2

• Kvinna född -38

• Tidigare svåra besvär med trigeminusneuralgi. 
Behandlats med Tegretol (mått mycket dåligt). 
Behandlad med glycerolblockad via neurokir, god 
effekt.

• Hypertoni. Diabetes. Förslitning i en axel.

• Vårdats på AVA SöS aug 2011. Larmat ambulans 
pga sluddrigt tal. I ambulanstransporten in 
generaliserat krampanfall.



Fall 2 forts

• Det framkommer i anamnesen tidigare oklara 
frånvaroattacker. Bla vårdats på SöS -09 efter 
att ha hittats frånvarande vid sitt köksbord.

• Utreds med DT skalle (utan och med kontrast) 
samt EEG.

• Misstanke om ep.

• Insättes Keppra



Fall 3

• Man f -56. Arbetar som säljare. Tid väs frisk.

• Haft ett misstänkt krampanfall -05. Då utredd 
med MR hjärna och EEG som varit ua. (Ett 
anfall – ej epilepsi). Inga mediciner insatta.

• I mars -11 generaliserat krampanfall. Vård 
AVA. DT skalle ua. Insatt Tegretol. Poliklin EEG 
ua.



Forts fall 3

• Pat hör av sig till mig i okt -11, då han sedan 
en tid besvärats av klåda och hudutslag. Pat 
misstänker själv biverkan av Tegretol. Tegretol
bytes till Keppra.

• Telefonsamtal med pat i jan och april -12. Inga 
kramper. Inga depressionssymtom. Men 
fortsatt klåda och hudutslag. Remiss då till 
hudläkare.



Fall 4

• Man f -35

• TIA -07.

• Känd MDS och mantelcellslymfom. Skötes på 
hematologen. Får blodtransfusion 1 gång/v.

• Varit på hematologens dagvård för att få blod. 
Där uppkommer/märker man att pat har 
återkommande frånvaroattacker och spänner till i 
armarna. Duration 5-10 sek. Pat upplever en 
förkänsla innan. Blir röd i ansiktet i samband med 
frånvaron. Remitteras till akuten.



Fall 5

• Kvinna f -28

• Utredd på hjärtmottagning 2014, efter ett 
svimningsanfall.

• Hypertoni, i övr frisk.

• I aug -16 cyklat hem till sina barnbarn för att ta 
hand om dom dagtid. Sovit dåligt några nätter. 
Lagt sig för att vila. Barnbarnet hör plötsligt 
”rossel” från pat och finner henne 
medvetandesänkt och blå i ansiktet. Eventuellt 
noteras ryckningar i ansiktet. Ambulans tillkallas.



Fall 5 forts

• När ambulanspersonalen är på plats är pat
vaken men förvirrad. Har svårt att förstå 
instruktioner. Afatisk? Piggnar till på akuten. 
Akut DT skalle ua. DT-ai med lätt ateroskleros.

• EEG dagen efter inkomsten utan epileptiform
aktivitet (men däremot långsam aktivitet vä
hemisfär). Ev svag hö arm (men slagit i armen, 
svårvärderat). MR hjärna utan infarkt, 
blödning eller tumör.


