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Nationella och internationella
erfarenheter visar att många
patienter med medicinresistent
epilepsi är betjänta av kirurgisk
behandling. Epilepsikirurgi har
en drygt hundraårig tradition,
men inte förrän under det se-
naste decenniet har verksamhe-
ten utvecklats ordentligt. I mo-
dern form, med avancerade ut-
redningsverktyg och en utvid-
gad arsenal av behandlingsme-
toder i händerna på multidisci-
plinära epilepsikirurgiska team,
kan flera patienter med medi-
cinresistent epilepsi erbjudas en
effektiv och tämligen säker be-
handling.

Aktuella epidemiologiska undersök-
ningar visar att antalet personer med
epilepsi med behov av regelbunden me-
dicinering i Sverige uppgår till ca
60 000 [1]. Av dessa är omkring 10 000
barn. Antalet nyinsjuknade varje år
uppskattas till ca 4 000 [1].

Merparten av patienterna med epi-
lepsi svarar väl på farmakologisk be-
handling och har en fullt tillfredsstäl-
lande anfallskontroll utan besvärande
biverkningar, men ca 20 procent har en
ohållbar anfallssituation eller avsevärda
läkemedelsbiverkningar. För en del av
dessa patienter är kirurgisk behandling
ett lämpligt alternativ. Epilepsikirurgi
som  behandlingsform har en historia på

över 100 år. Den utvecklades till en väl-
dokumenterad behandlingsform på
1940- och 50-talen och har, bl a på grund
av den teknologiska utvecklingen, ex-
panderat påtagligt över hela världen de
senaste decennierna. Några randomise-
rade studier har aldrig utförts men anses
idag inte etiskt försvarbara mot bak-
grund av dokumenterade resultat.

Stor patientgrupp
Några säkra beräkningar av antalet

patienter som skulle kunna vara aktuel-
la för epilepsikirurgisk behandling
finns inte. Tidigare uppskattningar visar
att omkring hälften av alla individer
med medicinresistent epilepsi kan vara
aktuella för epilepsikirurgisk utred-
ning, varav cirka hälften bedöms bli
kandidater för kirurgisk behandling [2].
För svenska förhållanden innebär detta
att omkring 3 000 individer redan idag
skulle kunna vara aktuella för kirurgisk
behandling. Det årliga tillskottet i den-
na patientgrupp kan på motsvarande
sätt uppskattas till omkring 200 indivi-
der. I denna grupp återfinns i första hand
patienter med partiella anfall med eller
utan sekundär generalisering, men ock-
så patienter med multifokala uni- eller
bilateralt genererade anfall [3].

Starka skäl för utredning
och behandling
Anfallsfrekvens enbart är inte ur-

valskriterium för utredning, utan fakto-
rer såsom anfallens svårighetsgrad och
psykosociala konsekvenser måste vä-
gas in. Därför bör patienter som inte är
anfallsfria trots adekvat behandling
med antiepileptika eller som har oac-
ceptabla biverkningar av medicinering-
en komma i fråga för vidare utredning
och ställningstagande till epilepsikirur-
gisk behandling. För vuxna är en obser-
vationstid på högst två år tillräcklig för
att avgöra om tillståndet är farmakolo-
giskt behandlingsbart eller ej. Hos barn
finns starka utvecklingsmässiga skäl
som i många fall motiverar en ännu tidi-
gare utredning och intervention. Den
normala utvecklingen av nervsystemets
olika funktioner kan påverkas negativt
av epileptiska anfall, och risk för en
störd utveckling föreligger vid en ofull-
ständig anfallskontroll [4].

Hos både barn och vuxna finns flera
skäl som påkallar en aktiv attityd. Kro-
nisk epilepsi uppfattas ofta som en sta-
tisk sjukdom men är i själva verket i
många fall progredierande. Om anfalls-
kontroll inte uppnås kan så småningom
nya anfallshärdar uppstå (s k sekundär
epileptogenes). Så är det t ex inte ovan-
ligt vid anfallsstart i ena tinningloben
att det efter några års anfallssjukdom ut-
vecklas ett s k spegelfokus i andra tin-
ningloben, varvid kirurgisk behandling
inte längre är möjlig. Andra effekter av
en terapiresistent partiell epilepsi för-
utom de direkt anfallsrelaterade, såsom
risk för status epilepticus och plötslig
död, är negativ påverkan på kognitiva
funktioner och ökad psykiatrisk sjuk-
lighet inklusive ökad suicidrisk [1].

De negativa psykosociala effekterna
är jämförbara vid olika kroniska sjuk-
domar, men vid epilepsi tillkommer en
stigmatisering som för många leder till
hemlighållande av sjukdomen, isole-
ring och dåligt självförtroende.

Det finns många skäl, av såväl medi-
cinsk som psykosocial natur, till att tidi-
gare än vad som är fallet idag överväga
kirurgisk behandling av epilepsin hos
därför lämpade patienter.

Även om de senaste årens utveckling
av nya antiepileptika inneburit terapeu-
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tiska vinster förtjänar det att påpekas att
anfallsfrihet uppnåtts hos mindre än 5
procent av de svårbehandlade patienter
som ingått i kliniska prövningar av de
nya läkemedlen [5]. Det är därför inte
rimligt att alltid låta epilepsikirurgisk be-
dömning anstå tills alla tillgängliga anti-
epileptika systematiskt utprovats [6].

Individuellt preoperativt
utredningsprogram
Syftet med en samlad och omfattan-

de utredning är att identifiera det eller
de områden av hjärnan där patientens
epileptiska anfall initieras. Inom utred-
ningens ram ligger också att klargöra
om dessa områden kan reseceras utan
att ytterligare neurologiska funktions-
inskränkningar åstadkommes. Slutli-
gen ingår också att utforma en individu-
aliserad kirurgisk strategi samt att ange
en realistisk målsättning och prognos
för den föreslagna behandlingen.

En preoperativ utredning innehåller
en mängd komponenter, eftersom ingen
enskild undersökning är tillräcklig för
operationsbeslut. Stort avseende fästs
vid konvergens från oberoende under-
sökningar med olika tekniker, exempel-
vis om anfallsregistrering påvisat an-
fallsstart i ett område där magnetreso-
nanstomografi, MRT, visat strukturella

förändringar. De olika undersökningar-
na som vanligen används framgår av
Faktaruta 1. En noggrann uppskattning
av anfallens frekvens såväl som svårig-
hetsgrad ingår också i utredningen.

För den enskilde patienten skapas ett
individuellt utredningsprogram för att
på enklaste sätt lokalisera epileptiskt
startområde. Vanligen ingår anfallsre-
gistrering med video-EEG samt MRT-
undersökning. Registrering av ett till-
räckligt antal anfall (antalet varierar be-
roende på utredningstyp och anfalls-
startens lokalisation från två till tre
stycken till flera tiotal) är nödvändig för
att med säkerhet kunna avgöra var an-
fallen startar. Detta moment av utred-
ningen, som är påfrestande för patien-
ten och fordrar stor motivation, kräver
sluten vård och sker under noggrann
övervakning då medicineringen redu-
ceras, vilket ökar riskerna för anfallsan-
hopning. I och med utvecklingen av
MRT och elektrofysiologisk registre-
ringsteknik har dock behovet av intra-
kraniella registreringar minskat för den
vanligaste patientkategorin med anfall
utlösta från temporalloben.

Beslut om den patientspecifika sam-
mansättningen av utredningen och ut-
värderingen av densamma sker inom en
multidisciplinärt sammansatt grupp
med representanter från klinisk neuro-
fysiologi, barn- och vuxenneurologi,
neurokirurgi, neuroradiologi samt neu-
ropsykologi.

Olika kirurgiska metoder
vid olika epilepsisyndrom
Ett flertal olika kirurgiska metoder

har utvecklats för att bringa en ohållbar
anfallssituation under kontroll (Fakta-
ruta 2). En given åtgärd siktar inte alltid
på total anfallsfrihet, utan i vissa situa-
tioner begränsas målsättningen till att
reducera anfallens frekvens och svårig-
hetsgrad, dvs palliation.

De epilepsikirurgiska metoderna de-
las traditionellt in i resektiva och icke-
resektiva tekniker. Resektion innebär
att anfallsgenererande hjärnvävnad av-
lägsnas. Vid de icke-resektiva procedu-
rerna avbryts bansystem för anfalls-
spridning eller isoleras/förstörs anfalls-
genererande områden.

Ur epileptologisk synvinkel är det
viktigt att peka ut några av de anfalls-
syndrom hos vuxna och barn där kirur-
gisk behandling är ett realistiskt och an-
geläget alternativ. 

Mesial temporallobsepilepsi
Partiell epilepsi med ursprung i me-

diala temporalloben och med ett struk-
turellt korrelat i form av mesial skleros
(atrofi och glios av hippocampus), vil-
ket tidigare var en histopatologisk dia-
gnos men i dag visualiseras med mo-
dern MRT-teknik, är prototypen för ett

epileptiskt syndrom som är kirurgiskt
behandlingsbart [7].

Syndromet, som är kliniskt och
elektrografiskt väldefinierat, hör till de
vanligaste epilepsiformerna och är
mycket resistent mot farmakologisk be-
handling. Många av patienterna har haft
komplicerade feberkramper i tidig
barndom, och oprovocerade anfall de-
buterar ofta 5–15 år senare. Anfallen är
oftast enkla och komplexa partiella, säl-
lan med sekundär generalisering. Sym-
tomen vid de enkla partiella anfallen är
ofta psykiska och autonoma, innefat-
tande t ex obehagskänsla eller rädsla,
ibland en luktupplevelse och en uppåt-
stigande känsla från maggropen (epi-
gastric rising). Den komplexa fasen är
ofta stillsam med uppstannande, stir-
rande blick och orala automatismer un-
der en till två  minuter medan återhämt-
ningsfasen med förvirring kan vara
längre. Dessa patienter har, om utred-
ningsdata konvergerar unilateralt mot
ena tinningloben, en mycket god pro-
gnos med upp till 80 procents anfallsfri-
het i selekterade kirurgiska serier [8].

Även patienter med epilepsi utgåen-
de från tinningloben med annan etiolo-
gi, såsom låggradiga gliomatösa tumö-
rer, kärl- och andra missbildningar, har
god prognos vid kirurgisk behandling
[9]. Även i dessa fall behövs utredning
med konvergerande data – förekomsten
av en strukturell förändring innebär inte
automatiskt att anfallsstarten är lokali-
serad. I mindre hårt selekterade, popula-
tionsbaserade serier uppnås anfallsfri-
het hos över hälften av patienterna [10].

Anfall från 
extratemporala områden
En annan grupp patienter, ofta barn,

har partiella anfall med eller utan se-
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Utredningsmetoder
inför epilepsikirurgi

Lokalisering av epileptiskt område
Interiktala EEG-undersökningar
Dipol lokalisering (ex magnetence-
falografi)
Anfallsregistrering med video-EEG
– Extrakraniella metoder; skalp- och

sfenoidalavledningar
– Intrakraniella metoder; epidurala,

subdurala (inklusive via foramen
ovale) och intracerebrala avled-
ningar

Iktal enfotonsemissionstomografi
(SPECT, (single photon emission
computed tomography) med EEG

Lokalisering av strukturell förändring
Datortomografi
Magnetresonanstomografi (MRT)

Lokalisering av hjärnans funktioner
och kartläggning av funktionsstör-
ningar
Neurologisk undersökning
Neuropsykologiska test
Positronemissionstomografi (PET)
Interiktal enfotonstomografi
Amytal (Wada) test; intrakarotidal
Amytalinjektion för språklateralise-
ring
Funktionell stimulering via intrakrani-
ella elektroder

FAKTARUTA 1

Epilepsikirurgiska metoder

Resektiva
Temporal resektion
– standard »en bloc»
– anteromedial, m fl typer

Extratemporal resektion
– frontal
– parietal
– occipital

Multilobär resektion

Hemisfärektomi
– anatomisk
– funktionell

Icke-resektiva
Kallosotomi
Multipel subpial transsektion
Fokal lesion (stereotaktiska proce-
durer) 

FAKTARUTA 2



kundär generalisering utgångna från
extratemporala områden. Den initiala
anfallsbilden hos dessa patienter ger i
allmänhet viss information om var i
hjärnan epilepsianfallet startar. Denna
kliniska ledtråd är dock inte tillräcklig
för att ensam bilda underlag för den kir-
urgiska behandlingen utan måste kom-
pletteras med information från bl a bild-
givande metoder.

Med utvecklingen av främst MRT
har strukturella förändringar i hjärnan
kunnat lokaliseras hos en ökande andel
av dessa patienter [9]. I kombination
med intrakraniella elektrodtekniker för
anfallsregistrering (Faktaruta 1) kan
dessa förändringar visas utgöra, eller
ligga i, startområde för anfall.

En rutinmässig MRT-undersökning
är inte alltid tillräcklig för att påvisa
eventuell förekomst av de ofta diskreta
strukturella förändringarna, mestadels
fordras ytterligare MRT-undersökning-
ar, med områdesinriktade projektioner
och speciella sekvenser. De förändring-
ar som numera kan visualiseras omfat-
tar ett brett histopatologiskt spektrum.
Exempel är kortikala anläggningsrubb-
ningar, hamartom, angiografiskt »tys-
ta» kärlmissbildningar och låggradiga
gliom. Även andra bildgivande tekni-
ker, som SPECT, enfotonstomografi,
och PET, positronemissionstomografi,
har en viktig roll inom den epilepsikir-
urgiska utredningen [3].

Hos en del patienter kan trots riktade
specialundersökningar inga strukturella
eller funktionella förändringar identifi-
eras. Här är de diagnostiska svårighe-
terna betydande, och ibland är det inte
möjligt att gå vidare med epilepsikirur-
gi, utan utredningen läggs ned.

Vid resektion inom extratemporala
områden uppnår cirka hälften av barnen
anfallsfrihet och ytterligare cirka en
fjärdedel påtaglig anfallsreduktion [10-
12]. Andelen anfallsfria vuxna efter ex-
tratemporala resektioner är något mind-
re [10, 13].

De neokortikala strukturella föränd-
ringar som kortfattat beskrivits ovan har
ibland en mycket nära relation till pri-
mära kortikala områden för motorik,
sensorik, språk och syn.

Resektiva ingrepp inom dessa områ-
den hos vuxna och äldre barn medför re-
gelmässigt betydande funktionsbort-
fall, varför patienter med anfallsstart i
eller mycket nära dessa områden tidiga-
re inte kunnat komma ifråga för opera-
tiv behandling. Utveckling av kirurgis-
ka metoder som bevarar den vertikala
kolumnära organisationen i kortex, och
därmed funktionen, men som bryter an-
fallsspridande horisontella bansystem
har visat goda resultat (multipel subpial
transektion) [14]. Detta innebär att pati-
enter som tidigare inte kunde opereras
utan tillkomst av neurologiska bortfall

kan genomgå operation av anfallsredu-
cerande typ utan funktionsbortfall. 

Svåra anfallssyndrom hos barn
Ibland ger tidigt uppkomna skador

eller missbildningar i den ena hjärnhal-
van upphov till en mycket intensiv epi-
lepsi. Dessa barn har eller utvecklar
tecken på en grav funktionsnedsättning
i ena hemisfären med åtföljande hemi-
pares. Den allmänna utvecklingen störs
allvarligt av den ständigt pågående epi-
leptiska ktiviteten. Hos dessa barn kan
omfattande resektioner av en eller flera
hjärnlober alternativt avlägsnande/ur-
koppling av en hel hemisfär leda till an-
fallsfrihet och förbättrad möjlighet till
fortsatt utveckling [15].

Det kan förefalla drastiskt att resece-
ra så stora delar av hjärnan, men i dessa
fall är hjärnvävnaden så svårt skadad att
funktionen inskränkts till att generera
anfall och sprida epileptisk aktivitet till
friska delar av hjärnan. Barn upp till
omkring 7 års ålder har en mycket stor
plasticitet i hjärnan, vilket möjliggör
omlokalisering av t ex språkfunktioner
från den ena hemisfären till den andra.
Det är således möjligt att på förskole-
barn utföra resektiv epilepsikirurgi utan
att t ex en bestående språkstörning upp-
står. Det är därför viktigt att utredning
och operativ åtgärd sker inom den tids-
period då plasticiteten är optimal.

Patienter med svår epilepsi och flera
anfallstyper, främst plötsliga handlösa
fall, s k atoniska anfall, med ökad risk
för skall- och ansiktsskador har i regel
utbredda bilaterala anfallsgenererande
områden. Hos dessa patienter, oftast

barn med mental retardation, finns inga
förutsättningar för en resektion. De kan
dock hjälpas genom ett ingrepp av pal-
liativ natur – kallosotomi [16]. Ingrep-
pet innebär att corpus callosum delas
helt eller delvis och syftar till att hindra
eller minska anfallsspridningen från
den ena hemisfären till den andra.

Risker och komplikationer
Vid alla former av epilepsikirurgi av-

lägsnas, förstörs eller isoleras neuron.
Härigenom skapas givetvis förutsätt-
ningar för störningar eller bortfall av
funktion. Till detta kommer de allmän-
na riskerna vid all form av neurokirurgi
som infektion, blödning samt oavsiktlig
skada på hjärna och kranialnerver. Risk
och komplikationspanoramat vid epi-
lepsikirurgi är visserligen betydande,
men frekvensen allvarliga komplikatio-
ner och mortalitet är begränsad.

I stora serier med temporallobsre-
sektioner uppgår den totala komplika-
tionsfrekvensen till ca 5 procent och
mortaliteten till <1 procent [17]. Vid
andra typer av epilepsikirurgiska in-
grepp, som omfattande multilobära re-
sektioner och hemisfärektomi, är kom-
plikationsfrekvensen något högre [17].

Effekten av epilepsikirurgi på kogni-
tiva funktioner är väl studerad, särskilt
vad gäller temporallobsresektioner
[18]. Om anfallsfrihet uppnås kan detta
leda till förbättrad kognitiv funktionsni-
vå inom flera områden, framför allt vid
resektioner i icke-dominant temporal-
lob. Vid resektioner inom dominant
temporallob kan däremot en viss för-
sämring av verbalt minne bli följden
medan negativa effekter på icke-verbalt
minne vid resektion inom icke-domi-
nant temporallob är mindre tydliga.

Förbättrad psykosocial
situation efter operation
En rad uppföljningsstudier efter epi-

lepsikirurgi har inkluderat psykosociala
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Figur 1. Allmänt hälsotillstånd efter
epilepsikirurgi (N = 103). Patienternas
skattning av allmänt hälsotillstånd vid
uppföljning efter epilepsikirurgi.
Genomsnittlig uppföljningstid fyra år
(2–13 år), svarsfrekvens 91 procent (103
av 113 vuxna patienter).
Svarsalternativen illustreras relaterade till
postoperativ anfallssituation mätt som
procentuell minskning av anfalls-
frekvensen jämfört med preoperativt.



aspekter. När det gäller yrkesliv är det i
huvudsak personer som redan preope-
rativt var i arbete men som på grund av
sin epilepsi inte kunnat arbeta heltid
som kunnat öka sin yrkesverksamhet
postoperativt. Personer som på grund av
sjukdomen slagits ut ur arbetslivet har
inte kunnat återgå i arbete även om de
uppnått anfallsfrihet. Mot bakgrund av
vad som sagts ovan om övriga konse-
kvenser av epilepsisjukdomen, bl a
kognitiv påverkan, är detta inte ägnat att
förvåna, men utgör ytterligare ett argu-
ment för tidiga insatser.

Under senare år har allt fler studier
fokuserat patienternas upplevelse av sin
livssituation och sitt välbefinnande
(»quality of life») efter epilepsikirurgi
[se t ex 19]. Målsättningen är ju inte en-
bart att eliminera eller reducera anfall
utan också att patienterna ska må bättre.
I en svensk uppföljning av 1980-talets
epilepsikirurgi ingick därför en enkät,
som bl a innehöll stämningslägesinven-
toriet HAD (hospital anxiety and de-
pression scale) och hälsoenkäten SF-36
[20]. Dessutom ingick en del epilepsi-
specifika frågor, och vidare ombads pa-
tienterna skatta hur de upplevde sitt ak-
tuella, allmänna hälsotillstånd jämfört
med det preoperativa (Figur 1). Av de
vuxna patienterna som inkluderades i
enkäten ansåg tre fjärdedelar att deras
övergripande hälsotillstånd hade för-
bättrats. Graden av anfallskontroll kor-
relerade med tillfredsställelsen med den
aktuella hälsan. I HAD framkom ingen
anmärkningsvärd depressivitet. Ång-
estnivån var låg hos de anfallsfria pati-
enterna men steg signifikant från de pa-
tienter som hade >75 procents till dem
med <75 procents reduktion av anfal-
lens frekvens. En liknande analys av
epilepsikirurgins psykosociala effekter
på barn visade att självförtroendet för-
bättrats hos hälften och att deras inlär-
ningsförmåga samt möjlighet till skol-
gång ökat hos cirka två tredjedelar. För-
äldrarnas oro hade minskat i samma
omfattning, och deras sociala liv och
möjlighet till yrkesarbete hade förbätt-
rats för drygt hälften [10].

En väl dokumenterad
och effektiv behandlingsform
Epilepsikirurgin har utvecklats starkt

i Sverige under 1980-talet och är idag
etablerad vid universitetssjukhusen i
form av multidisciplinära epilepsigrup-
per vars arbetsuppgifter också omfattar
utredningar av personer med svår epi-
lepsi där kirurgisk behandling inte är
aktuell. Förutsättningar har skapats för
att driva en högspecialiserad utredning
och vård på regionnivå med en popula-
tionsbaserad patientrekrytering.

Under perioden 1987 till 1995 har
totalt ca 650 operationer utförts. En ret-
rospektiv multicenterstudie (Göteborg,

Lund, Uppsala) av 1980-talets epilepsi-
kirurgiska verksamhet omfattande 159
operationer kom att utgöra startpunkten
för arbetet med ett nationellt register för
prospektiv rapportering av epilepsikir-
urgi [9, 10]. Detta register har utarbetats
med insatser från samtliga enheter som
idag bedriver verksamheten och starta-
de i januari 1995.

Registret omfattar tre typer av proto-
koll: somatiskt, neuropsykologiskt
samt psykosocialt. Uppföljningstiden
är två år, varefter resultaten rapporteras
med avseende på bl a anfallskontroll
och psykosocial situation. Rapporte-
ringen för 1995 gäller drygt 80 opera-
tioner. Denna volym täcker inte alls det
uppskattade behovet men är ändå en
hög siffra vid internationella jämförel-
ser. Den nuvarande maximala utred-
nings- och operationskapaciteten i lan-
det är ca 120–180 patienter per år, vilket
i det närmaste motsvarar det skattade
årliga tillskottet av patienter med medi-
cinresistent epilepsi, som kan vara
lämpliga för kirurgisk behandling.

I den retrospektiva uppföljningen av
80-talets epilepsikirurgi var det genom-
snittliga intervallet mellan anfallsdebut
och operation 14 år [10]. Ett decennium
senare, 1995, var det väsentligen oför-
ändrat långt. Detta intervall måste för-
kortas för att minska riskerna för nega-
tiva medicinska och psykosociala kon-
sekvenser. Epilepsikirurgi är inte en sis-
ta utväg utan har utvecklats till en effek-
tiv och väl dokumenterad behandlings-
form som sannolikt inte utnyttjas till-
räckligt vid medicinresistent epilepsi.
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Summary
Surgical treatment effective in epilepsy
Hans C:son Silander, Kristina Malmgren,

Paul Uvebrant
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Epilepsy surgery has a very long tradition,
and recent advances in diagnostic and surgical
procedures have enabled a number of patients
with drug-resistant epilepsy to be treated suc-
cessfully. In addition to the conventional clini-
cal work-up, candidates for epilepsy surgery
undergo evaluation by a multidisciplinary team
using a battery of neuroimaging and neurophy-
siological procedures. Such teams have been
established at all six university hospitals in
Sweden.
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