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FORSKNING

”Din hjälp är av  
stor betydelse för  

framtida utdelning.” 

Stödjer två forskningsprojekt
I slutet av december tog Epilepsifonden beslut om vilka forskningsprojekt som tilldelas medel 
från Epilepsifondens utdelning 2020. Två viktiga projekt får medel från fonden ― ett projekt 
som handlar om kognitiv funktion och ett som vidareutvecklar sensortröjan.

– Det är mycket glädjande att vi kunnat dela 
ut pengar till två så spännande och viktiga 
projekt som dessa, säger Berndt Ohlin, som 
är Epilepsifondens ordförande. 
 Epilepsifonden är en ideell stiftelse som 
delar ut medel från sin avkastning. Syftet är 
att främja och stödja vetenskaplig forskning 
rörande epilepsi, med företräde för klinisk 
forskning. Projekten ska med fördel rikta sig 
till barn och unga, ska ha medicinsk, social 
eller psykologisk inriktning och ska bedrivas 
i Sverige. 
 Att stimulera forskning om epilepsi är en  
av många angelägna frågor för Svenska 
Epilepsiförbundet. Epilepsifonden bildades 
1994 med syftet att bygga upp en fond för 

epilepsi forskning. Epilepsifonden vill främja 
och påskynda den vetenskapliga forskningen 
om epilepsi för att bland annat hitta bättre 

behandlingar, skräddarsydda efter indivi
dens behov.
 Din hjälp är av stor betydelse för Epilepsi
fondens framtida utdelning. Fonden är bero

ende av gåvor för att växa och för att utdel
ningen till angelägen epilepsiforskning ska 
öka. Gåvor till fonden kommer framför allt in 
genom engångsinsättningar och månadsgåvor 
samt vid begravningar, födelsedagar och testa  
menten.
 Under 2020 har en gåvoknapp skapats på 
förbundets Facebooksida, vilket ökat insam
lingen. Det går dessutom att skänka pengar 
via dessa betalningskanaler:

Bankgiro 57965444 | Swish 123 642 94 01
 
Läs mer om Epilepsifonden på: 
epilepsi.se/stodoss/epilepsifonden/  ●

Text: Sofia Segergren
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”Korrekt bedömning av möjliga orsaker 
till kognitiv försämring är viktigt.”

Epilepsifonden 2020

Livsstil, psykologiska faktorer 
och risk för kognitiv försämring
Det ena projektet, som beviljats medel från Epilepsifonden, tar tag i den viktiga frågan om kog-
nitiv funktion. Hur förändras tankeförmågan, exempelvis minnet, när man åldras med epilepsi? 
Psykologen Anna Miley Åkerstedt leder projektet och hon beskriver det så här:

Antalet äldre personer i Sverige med epilepsi 
ökar. I dag vet vi inte särskilt mycket om hur 
det är att leva med epilepsi i högre åldrar. En 
stor kunskapslucka är att vi inte vet hur kog
nitiva funktioner, alltså tankeförmåga som till  
exempel minne, förändras när man åldras med  
epilepsi.
 För många äldre personer med epilepsi är 
just minne, men även andra kognitiva funktio
ner, något som kan upplevas som försämrat. 
Trots det får man inte alltid minnesproblem 
undersökta och orsaken utredd inom vården, 
vilket kan bero på att epilepsi i sig kan påverka 
tankeförmågan. Det ses alltså ibland som en 
naturlig del av epilepsin. Därför missar vården 
möjligheten till att tidig upptäcka och identi
fiera eventuella kognitiva problem.
 Ett sätt att upptäcka kognitiva problem är att 
genomgå en neuropsykologisk utredning. Den 
genomförs av en psykolog som med hjälp av 

kognitiva tester undersöker minne, problem 
lösningsförmåga, uppmärksamhet, stra tegiskt 
tänkande med mera. Utifrån testerna och andra 
metoder kan man göra en bedömning om det 
har skett en försämring av tankeförmågan och 
även eventuell orsak till detta. 
 En orsak till försämrad tankeförmåga kan 
vara att man är inne i en process av långsam 
försämring, som inte är direkt orsakad av epi
lepsin. I stället kan det handla om ett annat 
sjukdomsförlopp, som till exempel demens. 
Det finns också andra möjliga orsaker till att 
man kan uppleva att ens tankeförmåga inte 
fungerar som tidigare. Detta gäller till exem
pel depression, oro, sömnproblem och stress. 
Dessa tillstånd är ofta åtgärdbara, och det är 
därför viktigt att kunna skilja ut sådana orsa
ker från effekter av epilepsin eller av vanligt 
åldrande. 
 I dag vet vi inte i vilken grad dessa om
ständigheter förekommer hos äldre personer 

med epilepsi. Vi vet heller inte på vilket sätt 
de påverkar kognitiva funktioner. Här finns 
alltså ännu en kunskapslucka. 

Viktigt med korrekt bedömning
Det projekt som vi vill genomföra syftar till 
att öka kunskapen om hur psykisk hälsa, 
stress, och sömnproblem är kopplade till ned
satt tankeförmåga hos personer med epilepsi 
som är 50 år och äldre. Vi vill också under
söka om det med hjälp av en kombination av 
kognitiva tester och information om psykisk 
hälsa, stress och sömnproblem är möjligt att 
bedöma vilka som har hög risk för att senare 

utveckla kognitiva problem och vilka som har 
kognitiv nedsättning av andra orsaker.
 Korrekt bedömning av möjliga orsaker 
till kognitiv försämring är viktigt eftersom 
det möjliggör att behandling och andra in
satser bättre kan anpassas till varje individ. 
Detta skulle kunna innebära att personer med 
nedsatt kognition, som inte är orsakad av en 
kognitiv sjukdom, i stället kan få riktad be
handling för förändringsbara orsaker såsom 
depression, sömnproblem och stress. 
 Deltagarna i projektet kommer att träffa 
en psykolog som genomför den kognitiva 
testningen. De kommer även att svara på frå
gor om bland annat psykisk hälsa, stress och 
sömnproblem. Detta upprepas två och fem år 
senare. Genom upprepningen kommer vi att 
kunna se vilka testmönster och livsstilsfak
torer i första mätningen som kan förutsäga 
kognitiv nedsättning två och fem år senare. 
 Med denna kunskap kommer man sedan i 

det dagliga kliniska arbetet att kunna anpassa 
behandlingen till den enskilda patientens be
hov. Kunskapen som genereras av studien 
kommer förhoppningsvis att leda till metoder 
att förbättra funktionsförmåga och livskvali
tet hos äldre individer med epilepsi.  ●

Text: Anna Miley

Anna Miley Åkerstedt, leg. psykolog och Ph.D. 
Avdelningen för psykologi vid Karolinska 
Institutet. 
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Epilepsifonden 2020

Smart tröja som registrerar 
epileptiska anfall
Utdelning från Epilepsifonden görs också till ett projekt som fortsätter utveckla den så kallade 
sensortröjan. Fondmedlen ska gå till att köpa in sensorteknisk forskartid från RISE, Research 
Institutes of Sweden. Kristina Malmgren, professor och överläkare i neurologi, berättar om 
projektet.

Kristina Malmgren bär sensortröjan. I förgrunden en demonstrationströja där sensorzonerna är gula så att man ska se dem tydligare. 
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”Vid utvecklingen av tröjan 
har vi lagt stor vikt  

vid användarperspektivet.”
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Syftet med projektet, som vi nu fått bidrag 
för från Epilepsifonden, är att studera  
hur en smart tröja med sensorer kan mäta  
och skilja mellan olika anfallstyper vid  
epilepsi. Det finns ju många olika anfalls-
typer, och det kan vara svårt att säkert veta 
vilken sorts epileptiska anfall en person har, sär  
skilt eftersom behandlande läkare oftast inte 
ser anfallen. 
 Vidare känner många personer med epi
lepsi inte av alla anfall de har, framför allt inte 
nattliga anfall. En del personer har attackvisa 
symptom som inte rör sig om epilepsi, och det 
är då viktigt att ta reda på det. Osäkerhet både 
kring anfallstyper och anfallsfrekvens kan för  
svåra optimering av behandlingen med epi
lepsiläkemedel.
 Vår forskargrupp har i ett tvärvetenskapligt 
projekt under flera år, med stöd från Stiftelsen 
för Strategisk Forskning, tillsammans med in
genjörer och textilforskare utvecklat en tröja 
med fyra sensorzoner på underarmar, bål och 
rygg. Tröjan registrerar inte bara rörelser utan 
också puls, hjärtfrekvensförändringar, svett
ning och blodtrycksförändringar. Allt detta 
kan nämligen påverkas vid epileptiska anfall, 
och sammanvägning av sådana förändringar 
kan bidra till säkerheten i registreringarna.

Ska vara bekväm
När vi utvecklade tröjan lade vi stor vikt vid 
de praktiska aspekterna för användarna. Trö
jan ska vara bekväm, av mjukt behagligt tyg 
och med god passform. Den ska gå att ha till 
vardags, till exempel under andra plagg, och 
ska inte väcka nyfikenhet. 
 Vi hade så kallade fokusgrupper där vi frå
gade om vad som var viktigt med en sensor
tröja, som man ju kan komma att bära flera 
dagar eller till och med veckor, och utveck
lade sedan tröjan efter önskemålen. Den går 
också att tvätta utan att man tar bort något 
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mer än batteriet; all annan elektronik är ingju
ten i plagget. Batteriet behöver bara laddas en 
gång per dygn.
 Personer med svårbehandlad epilepsi som 
deltar i studien bär tröjan när de genomgår 
inneliggande epilepsiutredning på Sahlgren
ska Universitetssjukhuset. För att vara säker 
på vad vi mäter så bekräftas våra insamlade 
data mot utredningsresultaten med hjälp av 
videofilmning och EEG. Detta har vi redan 
gjort för toniskkloniska anfall, men vi vill nu 
undersöka fler anfallstyper. 
 Eftersom vi behöver data från många olika 
anfall planerar vi inte endast att registrera 
personer som genomgår epilepsiutredning på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, utan också 
i Lund och Oslo i ett samarbete kring sensor
tröjan. För närvarande utvärderas tröjan endast 
hos vuxna, men den finns i tre storlekar (S, M 
och L) och kommer så småningom också att 
kunna användas av ungdomar.

Algoritmerna lär sig
För att kunna mäta och klassificera de olika 
anfallen behövs automatiska program, så 
kallade maskininlärningsalgoritmer, som har 
lärt sig känna igen dem. När dessa algoritmer 
separat lärt sig att känna igen olika sorters 
anfall behöver de utvecklas ytterligare, så att 
de också kan skilja mellan anfallstyperna. För 
att utveckla dessa algoritmer behövs ett nära 
samarbete mellan ingenjörer, som analyserar 

de signaler vi har registrerat, och den medi
cinska forskargruppen.
 Målsättningen på sikt är att tröjan ska kunna 
användas utanför sjukhus, i vardagslivet, och 
att den ska kunna mäta och skilja mellan olika 
epileptiska och ickeepileptiska anfall. Detta 
skulle innebära en stor diagnostisk förbätt
ring. Korrekt registrering av anfallstyp och 
frekvens kan bidra till att förbättra behand
lingen av epilepsi. Vi tror dock inte att sensor
tröjan kommer att användas av alla med epi
lepsi utan kanske främst av dem som har en 
svårbehandlad epilepsi, där behandlande epi
lepsiteam överväger olika ytterligare behand
lingsalternativ.
 För att vara användbart måste ett sådant 
anfallsdetekterande system också utvecklas i 
samarbete med användarna, så att deras syn
punkter och erfarenheter beaktas. Vid utveck
lingen av tröjan har vi lagt stor vikt vid an
vändarperspektivet, och detta arbete kommer 
att fortsätta.
 För att kunna fortsätta utveckla sensortrö
jan är vi beroende av forskningsmedel, och vi 
är glada och tacksamma för stödet från Stif
telsen Epilepsifonden.  ●

Text: Kristina Malmgren

Epilepsia har skrivit om sensortröjan tidigare, 
i nr 1-2019. Läs mer om utvecklingen av trö-
jan där.

Sensortröjan från olika håll. 
Tröjan är svart i verkligheten, 
men här är sensorområdena 
markerade med grått för 
tydlighetens skull.


