
bolagens profitintressen. Hon finner att
patienter alltmer sällan erbjuds den av
alla omvittnat goda vården, dvs en kom-
bination av kompetent farmakoterapi
och psykologiskt stöd. Hon ser en psy-
kiatri som tycks ha givit upp inför eko-
nomismen, oförmögen att upprätthålla
det alla inser är en nödvändighet: ett
samtidigt biologiskt kemiskt och psy-
kologiskt interpersonellt perspektiv i
utbildning och daglig sjukvård. 

Bra diskussionsunderlag
Detta hade kunnat bli en dyster och

tröttsam läsning, men ett levande språk
plus att Luhrmann aldrig sviktar i sin re-
spekt för de personer hon intervjuar,
hennes hederlighet och ärliga omsorg
om dem hon möter gör att man blir en-
gagerad och får svårt att släppa boken.
Hon förenklar inte, banaliserar inte,
men visar hur krafter, kanske bortom
mänsklig kontroll, lett fram till en situ-
ation som knappast någon kan ha öns-
kat sig. Men Luhrmann lyckas ingjuta
hopp i läsaren om att när vi väl ser vad
som sker bör vi också kunna hejda det.

Läs boken! Tipsa andra om den! Dis-
kutera vad vi i Sverige kan göra för att inte
upprepa de amerikanska misstagen! •

Faktaspäckat
om epilepsi och
förståndshandi-
kapp

Matti Sillanpää, Lennart Gram,
Svein I Johannessen, Torbjörn Tom-
son, eds. Epilepsy and mental retar-
dation. 212 sidor. Petersfield–Phila-
delphia: Wrightson biomedical Publ,
1999. ISBN 1-871816-41-6. 

Recensent: Anders Lundin, överlä-
kare, rehabiliteringskliniken, Dande-
ryds sjukhus, Stockholm.

För bara några decennier sedan
vårdades i Skandinavien tusen-

tals personer med epilepsi på stora insti-
tutioner, och före den Grunewaldska re-
volutionen i Sverige var förhållandena
desamma för stora grupper av för-
ståndshandikappade. De senaste decen-
nierna har dock ett paradigmskifte ägt

rum när det gäller synsätt och omhän-
dertagande av båda dessa grupper. Led-
stjärnorna för vården av de för-
ståndshandikappade – med eller utan
epilepsi – har blivit integration, norma-
lisering och decentralisering. Detta har
medfört ett psykosocialt lyft för många
och ett uppbrott ur begränsande och i-
bland stympande miljöer. Å andra sidan
var dessa institutioner i vissa fall en god
miljö med ett för vissa personer opti-
malt mått av trygghet, tydlighet och
struktur. Institutionerna rymde sanno-
likt inte bara fördomar och gammaldags
attityder utan också ett stort mått av den
kunskap och förtrogenhet som bara kan
uppnås i tät kontakt med patienterna. 

Baksidan av denna i grunden positi-
va och nödvändiga förändring har varit
att en del av expertkunskapen inom om-
sorgsvården gått förlorad eller blivit
mer svårtillgänglig. Även personer med
svår epilepsi och förståndshandikapp
sköts nu företrädesvis på de stora sjuk-
husens neurologiska specialistmottag-
ningar, ibland av multidisciplinära epi-
lepsiteam, eftersom det är svårt för be-
handlare i periferin att med bara ett få-
tal patienter uppehålla tillräcklig kom-
petens för att sköta denna grupp med
neurologiska multihandikapp.

Välkommen bok
för en smal målgrupp
Mot denna bakgrund är boken väl-

kommen. Den är redigerad av fyra nor-
diska epileptologer och med få undantag
skriven av skandinaviska författare. Den
vänder sig till en smal grupp av neurolo-
ger och psykiatrer samt motsvarande
specialister på den pediatriska sidan. 

Speciella problem 
med diagnostik och behandling
Personer med förståndshandikapp

har ofta epilepsi med prevalenstal på 20
procent hos dem med mild respektive
50 procent hos dem med svår mental re-
tardation. Identifiering och karakteri-
stik av epilepsianfall i denna grupp är
många gånger svår på grund av nedsatt
kommunikationsförmåga i kombina-
tion med en flora av andra paroxysmala
beteendestörningar av icke-epileptisk
natur såsom tex pseudoepileptiska an-
fall, hyperventilationsattacker eller
plötsliga affektutbrott. Såväl över- som
underdiagnostik av epileptiska anfall
förekommer därför. Principerna för epi-
lepsidiagnostik hos förståndshandikap-
pade är dock desamma som hos norma-
lintelligenta, men specifika svårigheter
lyfts fram i boken och speciell upp-

märksamhet riktas mot vissa i gruppen
vanliga epilepsisyndrom.

De speciella behandlingsproblemen
belyses. Flera nyare antiepileptika så-
som vigabatrin, tiagabin och lamotrigin
har potentiellt neuroprotektiva egenska-
per och kan ha den dubbla effekten av att
förebygga såväl epilepsianfall som kog-
nitiv försämring vid progressiva encefa-
lopatier. Det finns ännu inte nog erfaren-
het av de nyare preparaten för att dra slut-
satser om skillnader i anfallsförebyggan-
de effekt vid behandling av förståndshan-
dikappade. Epilepsikirurgi och vagussti-
mulering är behandlingsalternativ även
för denna patientgrupp, men epilepsikir-
urgi utförs mer sällan på förståndshandi-
kappade än på andra epilepsipatienter.
Ett skäl är att mental retardation hos vux-
na i regel är uttryck för spridd, diffus
hjärnskada med ett flertal epileptiska
foki. Man har dock övergett den tidigare
uppfattningen att förståndshandikapp
skulle utgöra en definitiv kontrain-
dikation för epilepsikirurgi. Avlägsnan-
de av ett epileptogent fokus hos unga kan
såväl leda till anfallsfrihet som i vissa fall
vara en förutsättning för att en dålig ut-
vecklingskurva skall vändas uppåt.

Fördjupningar på smala teman
En sådan här bok ger också möjlig-

het till fördjupningar på smalare teman.
Dit hör avsnittet om den epileptiska de-
mensen, som är en förtjänstfull genom-
gång av ett komplicerat område som
sysselsatt neurologer och hjärnforskare
sedan länge. Kapitelförfattaren diskute-
rar i tur och ordning det potentiella in-
flytandet av underliggande hjärnsjuk-
dom, specifika epilepsisyndrom, direk-
ta anfallseffekter, effekter av inte rikta-
la, subkliniska epileptiforma urladd-
ningar samt av antiepileptika. Intressant
är sammanfattningen av debatten kring
kognitiva biverkningar av antiepilepti-
ka – ett svårstuderat område, där förfat-
tarna pekar på de många svagheter och
inkonsekvenser som tillhör kunskaps-
området liksom en del av metodproble-
men inom forskningen eller svårigheten
att värdera patientens subjektiva klago-
mål och otillräcklighet hos de neuro-
psykologiska skattningsinstrumenten.

Hjälpmedel för klinik er
Texten är tät och faktaspäckad och

lämpar sig knappast för sträckläsning.
Översikterna och fördjupningarna är
dock goda hjälpmedel som rekommen-
deras för kliniskt verksamma läkare
som kommer i kontakt med denna spe-
ciella patientgrupp. •
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