
BAKGRUND OCH 
KVARSTÅENDE BEHOV

81000 svenskar har epilepsi –
bli medlem!

Sven E Pålhagen, neurolog och styrelseledamot i 
Svenska Epilepsiförbundet. 



• Svenska Epilepsiförbundet bildades 1954.

• Det finns ca 50 lokal-, läns och regionföreningar i 
landet med f.n. ca 5 000 medlemmar. 

• Epilepsiförbundet ingår i  Funktionsrätt Sverige (f.d. 
HSO) samt i International Bureau for Epilepsy (IBE). 

SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET



• Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation som 
verkar för bättre livskvalitet för personer med epilepsi 
och deras anhöriga.

• Epilepsiförbundet bevakar och driver samhällsfrågor 
som berör personer med epilepsi, ger stöd i vardagen 
och stimulerar epilepsiforskning.

SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET



INTRESSEPOLITISKT HANDLINGS-
PROGRAM 2010



UR HANDLINGSPROGRAMMET

• ”Vårdkedja präglad av kvalitet, tillgänglighet 
och kontinuitet. Lika möjlighet och tillgång till 
behandling över hela landet.”



• Behandling/vård av personer med epilepsi ska ske i samverkan med 
patient/anhörig och med utgångspunkt från den enskilde personens 
situation, behov och önskemål.

• Personer med epilepsi skall tidigt erbjudas adekvat behandling/stöd 
för att kunna leva ett så väl fungerande liv som möjligt.

• I vårdplanen skall inrymmas en rehabiliteringsplan med individ-
anpassat stöd med psykologisk och social rehabilitering redan i ett 
tidigt skede. Utgångspunkten skall vara god anfallskontroll med så få 
biverkningar som möjligt

• Vården ska planeras så att personen med epilepsi ska ha bästa möjliga 
förutsättningar att delta i arbetslivet, studera, ta körkort, ha ett gott 
familjeliv samt ha så god livskvalitet som möjligt.

RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH STÖD/ 
REHABILITERING 



• Diagnos ska fastställas av neurolog/barnneurolog - vilket kräver 
att specialistkompetens  i neurologi skall finnas över hela landet 
och resurser måste avsättas i landstingen för fler  
utbildningstjänster, för att på sikt öka antalet neurologer.

• Socialstyrelsen ska ta fram nationella riktlinjer för epilepsi.

• Varje landsting ska ingå i ett regionalt vårdprogram för epilepsi.

• Neurologklinikerna måste prioritera resurser för epilepsivård i 
förhållande till vårdtyngd  för diagnosgruppen.

• Epilepsisjuksköterska ska finnas i första hand vid läns- och 
regionsjukhusens neurologkliniker.

SAMMANFATTNING
EPILEPSIFÖRBUNDET KRÄVER ATT:



• Resurser tillförs för att etablera epilepsiteam vid alla läns- och 
regionsjukhus, som förutom läkare, epilepsisjuksköterska, 
kurator, arbetsterapeut, även har tillgång till  kompetens i form 
av neuropsykolog och specialpedagog för att möjliggöra en 
helhetssyn.

• Tydliga riktlinjer utfärdas för innehåll och tillgång till en 
helomfattande och återkommande rehabilitering/habilitering 
för personer med epilepsi. 

• Anhöriga inkluderas i rehabiliteringen/habiliteringen.
• Ett nationellt register för samtliga personer med diagnosticerad 

epilepsi upprättas för  kvalitetsuppföljning av vårdinsatser vid 
olika tillstånd/epilepsityper.

SAMMANFATTNING
EPILEPSIFÖRBUNDET KRÄVER ATT:



INTRESSEPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM/ 
VÅRDORGANISATION ”VÅRDKEDJAN”
FÖR BARN OCH VUXNA MED EPILEPSI 2010
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• Akutmottagningar/vårdcentraler/barnläkare i 
öppenvård
• Åtgärder: 

• Akut omhändertagande vid anfallsdebut.
• Utfärdar remiss till barnläkare alt (neurolog) specialist för 

utredning.

VÅRDNIVÅ 1

1



• Specialistläkare alt barnläkare i öppenvård, sjukhus 
eller privat/helst neurologspecialist respektive barn-
läkare med neurologisk erfarenhet.
• Åtgärder: 

• Genomför grundläggande utredning.
• Tar ställning till och startar behandling.
• Erbjuder uppföljning.
• Remitterar till nivå 3 vid tveksamhet om diagnos, terapisvikt 

eller patienter med omfattande behov av rehabilitering

VÅRDNIVÅ 2 

2



• Specialiserad epilepsivård med epilepsiteam och 
kvalificerade utredningsmöjligheter inklusive inne-
liggande anfallsregistrering.
• Åtgärder: 

• Utvidgad utredning med avseende på bakomliggande 
orsaker och associerade symtom.

• Kontakt multidisciplinärt team med bl. a psykolog/ 
psykiatriker, kurator, klinisk farmakolog.

VÅRDNIVÅ 3

3



• Specialiserad epilepsivård med epilepsiteam och 
kvalificerade utredningsmöjligheter inklusive inne-
liggande anfallsregistrering.
• Åtgärder: 

• Vid fortsatt terapiresistens ställningstagande till 
licenspreparat, remiss för epilepsikirurgi.

• Erbjuda fortsatt uppföljning för patienter med kvarstående 
behandlingsproblematik.

VÅRDNIVÅ 3

3



• Epilepsienheter vid regionsjukhus (universitetssjukhus) 
eller strukturerade rehabiliterings/habiliteringsenheter
• Åtgärder: 

• Genomföra särskilt resurskrävande högspecialiserad 
utredning, såsom inför epilepsikirurgi. Möjlighet till längre tids 
klinisk observation vid exempelvis neuropsykiatrisk 
problematik.

VÅRDNIVÅ 4

4



• Epilepsivårdens kunskapsstyrning, patientorientering 
och förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt 
förbättringsarbete, har stått i fokus för denna rapport 
som publicerades hösten 2009.

UPPVAKTNINGAR AV MYNDIGHETER



• Svenska Epilepsiförbundet uppvaktade chefen för 
Avdelningen för Kunskapsstyrning, Anders Tegnell, på 
Socialstyrelsen mars 2012.

• Vi lyfte bl.a. frågan om patientsäkerhet och Nationella 
riktlinjer för personer med epilepsi inom sjukvården.

UPPVAKTNINGAR AV MYNDIGHETER



• Vi blev hänvisade till socialdepartementet.
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BESKED



• SEF uppvaktade regeringen/Socialdepartementet/stats-
sekreterare Karin Johansson 2013 med bl.a. följande agenda:
• Ojämlikheter i epilepsivården

• Skillnader i förskrivningsmönster
• Tillgången till avancerad utredning och behandling

• Frågan om patientsäkerhet 
• Bristande tillgänglighet och kontinuitet

• Krav på nationellt Kvalitetsregister för epilepsivård
• Bristen på tillgång till specialistläkare/team

UPPVAKTNINGAR AV MYNDIGHETER



• Statssekreteraren lovade ta upp den centrala frågan 
om riktlinjer med SoS – ”som planerades få i uppdrag 
att ta fram en långsiktig plan avseende kroniska 
neurologiska sjukdomar, där epilepsi ev. skulle 
inkluderas”.

• Vi utlovades återkoppling.
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BESKED





• I syfte att stärka människornas möjlighet att ”få jämlik 
och god vård och omsorg”, finns:
• Sociodemografiska skillnader i vården inkl.

läkemedelsförskrivning, avancerad behandling och 
rehabilitering.

• Brister i ”vårdkedjan”.

STÖD FÖR RIKTLINJER FÖR 
EPILEPSIVÅRDEN   



• I syfte att stärka människornas möjlighet att ”få jämlik 
och god vård och omsorg”, krävs:
• Kunskapsbaserad vägledning på alla gruppnivåer för 

att upprätta god och jämlik behandling över landet 
för personer med epilepsi.

• Stöd för prioriteringar för beslutsfattare för att 
organisera optimal vård.

STÖD FÖR RIKTLINJER FÖR 
EPILEPSIVÅRDEN   



• Presenterades 11 februari 2019 på Världsepilepsidagen.

• Innehåller kunskapsstöd för styrning och ledning.

• Består av 89 sidor plus ett antal externa bilagor bl.a.
• Tillstånds-och åtgärdslista (fullständig), kunskaps-

underlag och hälsoekonomiskt underlag
• Finns att läsa på www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD 
VID EPILEPSI



• Stöd vid prioriteringar.
• Kunskapsbaserad vägledning.
• Rekommendationer på gruppnivå.

STÄRKA MÄNNISKORS MÖJLIGHET FÅ 
JÄMLIK, GOD VÅRD OCH OMSORG 



Målgrupper

• Beslutsfattare på olika 
nivåer

• Personal inom vård och 
omsorg

• Patienter, brukare och 
anhöriga

STÄRKA MÄNNISKORS MÖJLIGHET FÅ 
JÄMLIK, GOD VÅRD OCH OMSORG 

Patientperspektivet

• Socialstyrelsen mån om beakta patient-
perspektivet i arbetet med nationella 
riktlinjer.

• Dialog med patientföreningar under hela 
projektet – från start till mål.

• Dialog kring TÅ-listan.
• Patientrepresentanter adjungerats till prio-

gruppen och haft full insyn i prio-arbetet och 
möjlighet att framföra sina åsikter i prio-
gruppen.

• Möjlighet lämna svar på remissversionen.



• Mellan 60 000–70 000 personer i Sverige har aktiv epilepsi.
• Cirka 4 500–5 000 personer insjuknar årligen i epilepsi i 

Sverige.
• Störst risk (högst incidens) att insjukna i epilepsi har barn 

under ett år och äldre över 65 år.
• En majoritet (60–70 procent) blir anfallsfria med rätt 

behandling.
• Epilepsi ökar risken för psykosocial problematik och 

olycksfall. 
• Epilepsi medför en 2–3-faldigt förhöjd mortalitetsrisk.  

BAKGRUND EPILEPSI: INSJUKNANDE, 
FÖREKOMST OCH KONSEKVENS



• Somatisk, psykiatrisk och neuropsykiatrisk samsjuklighet
är vanlig vid epilepsi.

• Ca 81 000 personer har diagnosen epilepsi i Sverige, den 
vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen är ofta 
livslång.

• Sjukdomen påverkar många aspekter av livet negativt i hög 
grad än för flera andra diagnoser: utbildning, familje-
bildning, yrkesval, legala aspekter för körkort, försäkrings-
regler m.m.

• 30% har tilläggshandikapp vilket innebär särskilda behov.

BAKGRUND EPILEPSI: INSJUKNANDE, 
FÖREKOMST OCH KONSEKVENS



• 70 % kan bli anfallsfria med läkemedel.

• 30 % med terapiresistens kan ändå få förbättrad 
anfallskontroll med tillägg av nyare läkemedel.

• 21 olika läkemedel tillgängliga.

• Av de 30 % med terapiresistens kan upp till 25 % bli 
föremål för epilepsikirurgi och av de opererade blir upp 
till 70% anfallsfria.

BAKGRUND EPILEPSI: INSJUKNANDE, 
FÖREKOMST OCH KONSEKVENS



SAMMANFATTNING 



SAMMANFATTNING 





• Hur är “tillståndet” för epilepsivården?    
• Har vi en jämlik vård och en fungerande

vårdkedja?
• Vilka behov kvarstår? 

EPILEPSIRAPPORT 2021

1

2021Vården är fortfarande bristfällig och 
inte jämlik



EKONOMISKA OCH
ORGANISATORISKA KONSEKVENSER
FÖR VÅRD VID EPILEPSI
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• Komma till rätta med brister i tillgängligheten.

• Organisera epilepsivården bättre för både barn och 
vuxna.

• Erbjuda avancerad utredning till en större andel 
personer med farmakologiskt terapiresistent epilepsi. 

• Erbjuda epilepsikirurgi när den åtgärden är lämplig. 

DET BEHÖVS EKONOMISKA 
SATSNINGAR FÖR ATT 



• Tillgång till sjuksköterskor, specialistläkare i neurologi 
och barnläkare eller specialistläkare i barn- och 
ungdomsneurologi med habilitering som har utbildning 
i epilepsi.

• Att de upprätthåller sin kompetens genom att arbeta 
med epilepsi under en betydande del av sin arbetstid.

DET BEHÖVS ORGANISATORISKA 
FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT SÄKERSTÄLLA



• Multiprofessionella team för barn med epilepsi och för 
vuxna med epilepsi och epilepsirelaterade psykosociala 
eller kognitiva svårigheter. 

• Tillgång till specialistläkare i neurofysiologi, bio-
medicinska analytiker, specialistläkare i neuro-
radiologi, neuropsykologer samt övriga kompetenser 
som behövs vid diagnostik och utredningar.

DET BEHÖVS ORGANISATORISKA 
FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT SÄKERSTÄLLA



• Strukturer och rutiner för att remittera patienter till 
neurofysiologiska, neuroradiologiska och avancerade 
utredningar.

• Fungerande strukturer i primärvården som stödjer 
habilitering och ansvarar för den hälso- och sjukvård 
som inte direkt kopplas till epilepsisjukdomen, för 
vuxna med epilepsi och intellektuell eller annan 
bestående funktionsnedsättning. 

DET BEHÖVS ORGANISATORISKA 
FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT SÄKERSTÄLLA



Hur går förbättringsarbetet ?Socialstyrelsen

• Hur sker “genomlysningen”/ 
konsekvensanalysen av
vårdutbud och vårdbehov?

• Vilka krav ställs på SKR/ 
vårdgivare att delta i kvalitets-
register för epilepsi för att
utvärdera vården enligt
riktlinjerna?

LÄGESRAPPORT FRÅN 
SOCIALSTYRELSEN 11 JANUARI 2021

Svenska Epilepsiförbundet

• Förordar att patienter med 
epilepsi kräver att få ingå i
registret inkl. möjlighet till 
Patientens Egen Registrering
(PER). 

• Nationell utvärdering av vården
vid epilepsi sker.
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