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❙ ❙ Epilepsi medför tre gånger ökad mor-
talitet. Siffran (standardized mortality
rate, SMR) är något högre bland yngre
individer än bland äldre beroende på att
den förväntade mortaliteten (av andra
orsaker) är lägre i den yngre åldersgrup-
pen. I en nyutkommen samlingsvolym
»Medical risks in epilepsy« (146 sidor)
analyseras ko-morbiditet och orsakerna
till den förhöjda mortaliteten i den hete-
rogena populationen av patienter med
epilepsi. Boken är en samlingsvolym där
25 epileptologer (mest nordiska) bidrar
med olika aspekter på mortalitet, olycks-
händelser, psykisk sjukdom och suicid,
trafikmedicin, körkort och försäkrings-
frågor under en samnordisk redaktion av
Svein I Johannesen, Torbjörn Tomson,
Matti Sillanpää, Birthe Pedersen. 

Mortaliteten
Vart tionde dödsfall är SUDEP (sudden
unexpected death in epilepsy). I de fles-
ta fall är SUDEP relaterat till epileptiskt
anfall, och det är möjligt att hjärtarytmi
har betydelse. Lena Nilsson som själv
bidragit med omfattande forskning inom
området lyfter fram frågeställningen om
antiepileptika (av vilka karbamazepin,
fenytoin och lamotrigin är jonkanal-
blockerare) kan bidra till en påverkan på
hjärtats retledningssystem utöver vad
som kan betingas av det epileptiska an-
fallet. Detta leder vidare till en detaljrik
redovisning av antal dödsfall och bi-
verkningar orsakade av olika antiepilep-

tika (Håkan Askmark och Monica Pet-
tersson), där slutsatserna dock begränsas
till att valproat och felbamat oftare orsa-
kar allvarlig biverkning än övriga prepa-
rat, framför allt lever- och blodsjukdom.
Det finns uppenbarligen ingen tydlig
koppling till hjärtarytmi som skulle för-
klara SUDEP, men en underraportering
av mindre allvarliga biverkningar är tro-
lig, vilket gör det svårt att kartlägga po-
tentiella risker. Överdödligheten be-
handlas även i ett auktoritativt och
centralt avsnitt skrivet av Torbjörn Tom-
son, men dessutom av två ytterligare för-
fattare (Rasmus Lossius och Mogens
Laue Friis) som bidragit med var sitt ka-
pitel, och man kan undra om inte en viss
överflödighet hade undvikits om de olika
författarna skrivit sin text tillsammans. 

Olycksrisker
Trafikolyckor och drunkning förekom-
mer hos barn och vuxna med epilepsi. Al-
lehanda olycksrisker avhandlas i flera ka-
pitel, och en stor mängd sifferuppgifter
redovisas, men det är inte helt lätt att utlä-
sa i vilken omfattning det verkligen före-
ligger en ökad risk för olika skadetyper.
Vissa undersökningar är också motstridi-
ga. I vissa avsnitt används begreppet
»risk« också i sin vidare betydelse för att
beskriva statistiskt samband t ex i form av
ökad risk för psykiatrisk sjukdom eller
annan ko-morbiditet. 

Psykiatrisk sjukdom
Kapitlet om psykiatrisk sjukdom vid
epilepsi synes i detta sammanhang
mycket viktigt, inte minst med hänsyn
till den ökade suicidrisken, och det är väl
behandlat av Helge Björnäs. Depression
förekommer  hos 25 procent i en blandad
epilepsipopulation, och tillståndet är
framför allt relaterat till temporallobs-
epilepsi och partiellt komplexa anfall.
Därtill kommer att psykiska symtom
också är en viktig komplikation vid epi-
lepsikirurgi. 

Körkorts- och försäkringsfrågor
Trafik- och körkort i relation till epilep-
si behandlas i två separata kapitel (An-
ders Sundqvist) som också rymmer upp-
gifter om skillnader i nordisk lagstift-
ning på området. I bokens inledning
framhåller redaktörerna det beklagliga
faktumet att många försäkringsbolag
vägrar att teckna försäkring för personer
med epilepsi, utan att beakta de stora
skillnader som finns inom denna grupp.

Bok avsedd för specialister
Boken som riktar sig till specialister inom
epilepsi och angränsande områden är ett
värdefullt bidrag som ger fakta i  debatten
av dessa frågor, och den har hög aktuali-
tet både till sitt ämne och innehåll. 
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❙ ❙ Enligt Descartes är läran om medve-
tandet »utomvetenskaplig«, vilken åsikt
sannolikt under sekler fått en förlaman-
de inverkan på den medicinska och bio-
logiska forskningen om medvetandet,
jaget, personligheten och känslor. Det är
därför med stort intresse man tar del av
en  bok med ovanstående titel skriven av
erfarna vetenskapsmän. 

Sammanställning av föreläsningar
Boken är en sammanställning av före-
läsningar organiserade av Karolinska
institutets kulturråd och har redigerats
av Hugo Lagercrantz. Självklart löper en
bok av detta slag risken att bli löst sam-
manfogad, och denna bok har också ett
mycket blandat innehåll. Åtta framstå-
ende representanter för hjärnforskning,
psykologi, filosofi och konstvetenskap
presenterar sina aspekter, vilka dock inte
alltid fokuserar just hjärnan och medve-
tandet. Detta gör inte boken mindre läs-
värd, men läsaren måste vara beredd på
utflykter från huvudtemat.

Åtta framstående författare
Per Bjurströms kapitel om hjärnan och
konsten är förvisso vid sidan om huvud-
temat, men intressant. Ett konstverk
medger ett oändligt antal tolkningar, det
aktiverar olika delar av hjärnan och
kombinerar olika tankevägar och käns-
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