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Vården är fortfarande bristfällig och inte jämlik
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INLEDNING

Sedan snart två år tillbaka finns det nationella riktlinjer för epilepsivården. De har 
tillkommit mot en bakgrund som Socialstyrelsen beskriver så här ”I dag är epilepsi
vården bristfällig och ojämlik. Det finns effektiva diagnos- och behandlings metoder, 
men hälso och sjukvården utnyttjar dem inte tillräckligt. Några orsaker är brist på 
kunskap om epilepsi och brist på resurser till epilepsivården”.1

Utmaningen till svensk hälso- och sjukvård är att göra vården av epilepsi tillräcklig och 
jämlik. Det är tyvärr en lång väg dit. Nu gäller det att de nationella riktlinjerna omsätts 
i handling.

Socialstyrelsen har i januari 2021 publicerat sin utvärdering av hur väl regionerna lever 
upp till de nationella riktlinjerna.2 Den bekräftar fullt ut bilden av att det finns mycket 
kvar att göra. Svenska Epilepsiförbundet vill bidra med sin bild som också omfattar 
patienternas syn på hur vården fungerar. Den här rapporten är en uppföljning på 
en enkätundersökning hos förbundets medlemmar som presenterades 2018 och har 
tagits fram med stöd från UCB Pharma.     

Utgångspunkten för denna rapport är rekommendationerna i de nationella riktlinjerna 
och de resultat som framkom i medlemsundersökningen. Rapporten bygger på 
tillgängliga registerdata från Socialstyrelsen. Till detta har dessutom uppgifter från 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) KPP databas adderats vilket ger en unik 
inblick i tillståndet i den svenska epilepsivården.

Tillgängliga öppna data ger inte en fullständig bild, men ger viktiga ledtrådar till läget 
och till vad som måste förbättras. Vår förhoppning är att denna rapport ska bidra till 
en fördjupad dialog kring brister och förbättringsbehov inom den svenska epilepsi-
vården.

1  Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för epilepsivård

2  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2021-1-7161.pdf
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EPILEPSI ÄR ETT HINDER FÖR MÅNGA

Epilepsi är fortfarande en sjukdom med stora konsekvenser för dem som lever med 
den. Det beror delvis på att epilepsi är en svår och komplicerad sjukdom men också på 
brister i vården av den. Att leva med epilepsi påverkar många delar av livet, i synnerhet 
för dem som tvingas leva med återkommande anfall och biverkningar av behandling. 
Den tidigare rapporten visade att fyra av tio hade bristande anfallskontroll och att en 
lika stor andel levde med besvärande biverkningar. Epilepsiförbundets undersökning 
beskrev också att för många har sjukdomen lett till betydande hinder i livet.

TABELL 1. I vilken grad har epilepsin i stor eller mycket stor utsträckning lett till hinder 
i relation till  vardagliga aktiviteter, studier och arbete?

Upplever du att din 
epilepsi hindrar dig i 
vardagliga och sociala 
aktiviteter?

Epilepsin har försvårat 
för mig att studera 
och skaffa mig en ut-
bildning

Epilepsin gör det svårt 
för mig att arbeta med 
det jag vill eller önskar 
arbeta med

Hinder i 
stor  eller 
mycket stor 
 utsträckning

43 % 55 % 58 %

Källa: Epilepsiförbundets medlemsundersökning

Det är svårt att sia om hur siffror som de ovan skulle se ut med en tillräcklig och jämlik 
vård men dagens läge är inte acceptabelt. Det behövs högre ambitioner och en bättre 
tillvaro för många med epilepsi är då fullt möjlig. 
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OFTA LÅNG VÄG TILL  
FUNGERANDE BEHANDLING

Läkemedelsbehandling är basen i epilepsivården. Det finns många olika läkemedel och 
det är avgörande att alla med sjukdomen ges möjlighet att prova sig fram till vad som 
fungerar för dem. De nationella riktlinjerna innehåller inga specifika rekommendationer 
om läkemedelsbehandlingar men det gör i stället behandlings rekommendationen från 
Läkemedelsverket. Där framgår att målet med behandlingen är att uppnå anfallsfrihet 
utan besvärande biverkningar. I första hand ska något av de äldre läkemedlen prövas 
och därefter andra alternativ, helst som monoterapi men även en kombination av 
läkemedel kan prövas. 

Enligt Läkemedelsverket saknas det tillräcklig evidens för att något läkemedel eller 
kombination är att föredra framför andra,  däremot är det viktigt att ta hänsyn till 
individuella faktorer och eventuell samsjuklighet som kan påverka valet. När det gäller 
målen om anfallsfrihet utan besvärande biverkningar konstaterar Läkemedelsverket att 
”Det saknas metoder att i förväg avgöra vilken patient som kan förväntas få en god 
effekt av ett speciellt läkemedel eller en specifik kombination.” Detta visar hur viktigt 
det är att pröva sig fram och att inte nöja sig med en brist fällig effekt.

Tyvärr visar förbundets medlemsundersökning att relativt många som stått länge 
på oförändrad behandling ändå inte upplever att behandlingen fungerar. Det är 
bekymrande att bland dem som stått på oförändrad behandling i mellan ett till tre år 
är det nästan 30 procent som har besvärande biverkningar och nästan 40 procent som 
har bristande anfallskontroll.3

3  Epilepsiförbundet, Epilepsirapport 2018

Bland de som stått på oförändrad behandling i 
mellan 1–3 år är det nästan 40 procent som har 
bristande anfallskontroll.
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Det är svårt att beskriva hur läkemedelsanvändningen ser ut och att bedöma i vilken 
grad patienter verkligen ges möjlighet att pröva sig fram till en behandling som fungerar. 
Ett sätt kan dock vara att undersöka i vilken grad de nyare läkemedlen, som inte är 
förstahandsalternativ, används. Vad som är den rätta nivån är svårt att säga men det 
är tydligt att det finns betydande regionala skillnader, något som kan indikera att vissa 
regioner tenderar att pröva fler alternativ än andra. Här måste vården, framför allt 
professionen, ta sitt ansvar och inte vara nöjda. De måste involvera patienterna och 
pröva nya kombinationer tills bästa möjliga livskvalitet uppnås. 

Diagrammet nedan beskriver hur stor andel av alla recept som utgörs av de nyare 
läkemedlen. 

DIAGRAM 1. Andel av alla recept på antiepileptika som utgörs av nyare (patent-
skyddade) läkemedel, per region 2019.
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Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 

Vården måste involvera patienterna 
och pröva nya kombinationer tills 
bästa möjliga livskvalitet uppnås. 
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FÖR MÅNGA PATIENTER TRÄFFAR 
VÅRDEN FÖR SÄLLAN

Rekommendation från Socialstyrelsen

att erbjuda återkommande uppföljning och neurologisk 
 bedömning av läkare med erfarenhet av och aktuell 
kunskap om epilepsi till barn, ungdomar och vuxna  
med epilepsi (prioritet 2).

Grunden för en bra behandling är en tät och god kontakt med vården. En tät och 
regelbunden uppföljning är helt avgörande. Socialstyrelsen gör bedömningen att  
”I dag följer hälso- och sjukvården upp personer med epilepsi alltför sporadiskt, och 
det finns stora praxisskillnader i landet.”

Det finns mycket som talar för att Socialstyrelsen har fog för sin bedömning. I Epilepsi-
förbundets medlems undersökning var det tydligt att många var missnöjda med sin 
uppföljning.

TABELL 2. Frekvens av och upplevelse av sjukvårdskontakter med avseende på 
 epilepsin.

Upplever du att din kontakt med sjukvården 
avseende din epilepsi är tillräcklig? 

Andel som svarat; i viss utsträckning, i låg 
utsträckning eller inte alls.

Hur ofta har du kontakt med sjukvården 
avseende din epilepsi? 

Andel som har kontakt en gång per år eller 
mera sällan.

59 % 61 %
Källa: Epilepsiförbundets medlemsundersökning

Det finns förstås stora skillnader i behov av uppföljning. Den som har en stabil och 
väl kontrollerad sjukdom har inte samma behov som den som nyligen diagnos tiserats. 
Det framgick dock av undersökningen att de som sällan träffade vården också var 
den grupp som var mest missnöjd med sina kontakter. Socialstyrelsens utvärdering 
visar att det finns stora brister i uppföljning. Det finns även stora regionala skillnader. 
Socialstyrelsen studerar barn respektive vuxna men går inte närmare in på hur 
skillnaderna eventuellt ser ut inom gruppen vuxna. Det finns en oro hos många att 
framför allt äldre personer med epilepsi har för lite kontakt med hälso- och sjukvården. 
Det finns också, mycket riktigt, tydliga åldersskillnader. Besöks frekvensen faller 
påtagligt med stigande ålder.
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DIAGRAM 2. Besök per patient i den öppna specialistvården, epilepsi, per ålders-
grupp, 2019.
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Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 

Data från register bekräftar alltså den bild som gavs i medlemsundersökningen där 
det fanns en tydlig åldersgradient i frågan om hur ofta man har kontakt med vården. 
I gruppen som var äldre än 65 år var det över 80 procent som svarade att de träf-
far vården max en gång per år. Det kan jämföras med 55 procent i åldersgruppen  
18–35 år.4

4  Epilepsiförbundet, Epilepsirapport 2018

Besöks frekvensen hos hälso- 
och sjukvården faller påtagligt 
med stigande ålder.
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MULTIPROFESSIONELLA  
TEAMEN SAKNAS

Rekommendation från Socialstyrelsen

att erbjuda ett multiprofessionellt team inom epilepsi-
vården till barn och ungdomar med epilepsi samt till vuxna 
med epilepsi och psykosociala eller kognitiva svårigheter 
(prioritet 2).

Det finns tre olika rekommendationer i riktlinjerna som handlar om vikten av 
tillgång till multiprofessionella team. De riktar sig till både barn/unga och vuxna. 
Multiprofessionella team kan behövas inom vården av epilepsi som sådan men även 
inom habiliteringen. Socialstyrelsen betonar att även om anfallsfrihet ofta står i fokus 
finns det många andra delar av en väl fungerande epilepsivård också.

Det är uppenbart att hälso- och sjukvården inte klarar av att möta upp behovet 
av team inom epilepsi vården. Socialstyrelsens utvärdering pekar på stora brister, i 
synnerhet när det gäller vuxna. Det är få regioner som svarar att de har tillgång till 
multiprofessionella team, i synnerhet team specialiserade på epilepsi. I ett dokument 
från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som behandlar de nationella riktlinjerna 
 konstaterar man också att ”Flera av regionerna lyfter att det finns stort behov av att 
utveckla tillgång till multiprofessionellt team inom epilepsivården.”5

Data från SKR:s KPP-databas befäster den bilden. Teambesök utgör bara några få 
procent av alla registrerade besök och de som finns är tydligt koncentrerade till barn 
och unga. Registerdata stöder alltså Socialstyrelsens granskning av tillgången på 
team i regionerna.

DIAGRAM 3. Teambesök som andel av alla besök inom öppen specialistvård, 
 epilepsi, 2019.
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5  12_politisk_viljeinriktning_epilepsi.pdf (xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se)
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DET BEHÖVS FLER PROFESSIONER  
ÄN LÄKARE

Rekommendation från Socialstyrelsen

att erbjuda neuropsykologisk utredning till barn,  
ungdomar och vuxna med epilepsi och misstänkta  
kognitiva svårig heter (prioritet 3).

Socialstyrelsen har i sin utredning frågat regionerna om tillgång till neuropsyko logiska 
utredningar. Bilden är att det finns tydliga brister och att det i synnerhet gäller för grup-
pen vuxna. Resultatet är i linje med svaren i Epilepsiförbundets  medlemsundersökning. 
Där var det nästan hälften som svarade ”inte alls” på frågan om vårdens uppföljning 
av kognitiva problem.

DIAGRAM 4. Följer sjukvården upp eventuell inverkan av epilepsibehandlingen på 
dina kognitiva förmågor/tankefunktioner?
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Källa: Epilepsiförbundet, Epilepsirapport 2018

Bilden blir ännu tydligare vid en analys av vilka professioner som faktiskt är involverade 
i epilepsivården. I data från SKR framgår att besök hos psykolog är något mycket 
ovanligt. Det finns bara 96 psykologbesök registrerade för 2019 och den helt 
dominerande delen rör barn och ungdomar.
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DIAGRAM 5. Antal psykologbesök inom epilepsivården, per åldersgrupp, 2019.
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Källa: KPP-databasen

Psykologbesöken är också i högre grad än övriga kontakter koncentrerade till 
region sjukhusen. Det kan bidra till den regionala ojämlikhet som kommenteras i 
Socialstyrelsens utvärdering. Utan en bred tillgång till neuropsykologisk kompetens 
finns det en stor risk att tillgången kommer att avgöras av bostadsort  snarare än av 
behov.

DIAGRAM 6. Besök inom epilepsivården, fördelat på typ av sjukhus och typ av 
 besök, 2019.
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Socialstyrelsen tar också upp bristen på specialiserade epilepsisjuksköterskor. Det är 
en betydande andel av alla verksamheter som inte har tillgång till den kompetensen. 
Även här understöds resultaten av faktisk besöksstatistik. Det är slående i vilken grad 
som läkare är den dominerande professionen när det gäller besök inom epilepsi-
vården.6 Inte minst mot bakgrund av bristen på neurologer, något som Socialstyrelsen 
lyfter i sin utvärdering, bör det vara viktigt att pröva arbetssätt där också andra 
professioner kan bidra. Exempel från vården av multipel skleros pekar till exempel på 
nyttan av just specialiserade sjuksköterskor.7 

DIAGRAM 7. Besök inom epilepsivården, fördelat på profession, 2019.
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Källa: KPP-databasen 

6   Det kan inte uteslutas att resultet i viss mån påverkas av vilka typer av besök som faktiskt registreras. Det kan finnas en bias till 
förmån för läkarbesök.

7  https://www.regionvasterbotten.se/vasterbottens-ms-vard-framst-i-landet

8 Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för epilepsivård

Det finns idag 81 000 personer i Sverige 
med en fastställd epilepsidiagnos och för 
majoriteten av dessa medför det stora 
konsekvenser att leva med sjukdomen.8
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AVSLUTNING

När nu Socialstyrelsens stora utvärdering av epilepsivården kommit 
 visar det sig att den i allt väsentligt bekräftar den bild som framkom  
i Epilepsiförbundets rapport från 2018. Förbundets medlemmar beskrev 
just de brister som Socialstyrelsen nu pekar på. 

Även det kompletterande datamaterial som använts i denna rapport ger samma 
bild. Konkret statistik över besökstyper underbygger resultaten från Socialstyrelsens 
enkätundersökningar till regionerna. Slutsatsen är i alla delar entydig. Den svenska 
epilepsivården är både bristfällig och ojämlik.

Det finns idag 81 000 personer i Sverige med en fastställd epilepsidiagnos och för 
majoriteten av dessa medför det stora konsekvenser att leva med sjukdomen. De kan 
inte vänta längre. De måste omgående få tillgång till en väl fungerande epilepsivård i 
enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

Det är, i februari 2021, två år sedan Socialstyrelsen presenterade de nationella 
 riktlinjerna och allt för mycket arbetet återstår att göra innan de kan förverkligas. Rikt-
linjerna ger sjukvården en tydlig vägledning om vilka behandlingar och metoder som 
epilepsivården ska prioritera. Det som saknas nu är regionpolitiker som kliver fram och 
tar sitt ansvar för att personer med epilepsi får den vård de ha rätt till.
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Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
Tel: 070-629 41 06  •  info@epilepsi.se  •  www.epilepsi.se

Facebook: svenskaepilepsiforbundet  •  Instagram: svenskaepilepsiforbundet

Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell medlems- och intresseorganisation 
för personer med epilepsi, deras anhöriga och övriga som vill påverka livet 
för personer med epilepsi. Förbundet och dess cirka 30 lokalföreningar 
ger information, råd och stöd till sina medlemmar samt arbetar för en 
bättre vård för personer med epilepsi.


