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Nivå I

Nivå II

Nivå III

Nivå IV

Primärvård
• uppföljning av vuxna anfallsfria patienter med behandling
• specialrådgivning för uppföljning av epilepsi hos personer med utvecklingsstörning

Specialiserad sjukvård
• neurologisk och barnneurologisk enhet
• diagnostik, barnpatienter och vuxna patienter som inte är anfallsfria, uppföljning vid svår epilepsi, rehabilitering,
utbildningsplaner, planer för yrkesinriktad rehabilitering, problem med arbetsförmågan, planering och uppföljning
av graviditet

Specialistcenter
• universitetssjukhus, multiprofessionell arbetsgrupp som är specialiserad på epilepsi
• video-EEG, bilddiagnostik, genetik
• konsultation vid svår epilepsi (även personer med utvecklingsstörning)
• stimulatorinsättning

Center specialiserat på epilepsi
• specialdiagnostik vid svår epilepsi, inklusive genetik, epilepsikirurgiska utredningar, intrakraniella registreringar,
stimulator-rekommendationer, kirurgisk behandling (högspecialiserad sjukvård) HUS och KYS
• KYS och en riksomfattande arbetsgrupp koordinerar diagnostik och vård vid svår epilepsi (STM förordning 8/2017)
• vid behov distanskonsultation av europeiska referensnätverket ERN EpiCARE vid sällsynta fall via medlemscentret (KYS),
den remitterande aktören har alltid möjlighet att delta



Vårdstig vid svår epilepsi

• Oklara anfallssymtom eller
• Svår epilepsi (resistent mot två läkemedel oberoende av 
  utvecklingsnivå)
     • Hänvisning till behandlingskonsultation utan dröjsmål

Fortsatta undersökningar på epilepsikirurgiskt center
• Ny bedömning av tidigare undersökningsresultat
• Vid behov MEG/nTMS/funktionell bilddiagnostik
• Vid behov intrakraniell undersökning
• Neuropsykologisk undersökning
• Psykiatrisk konsultation

Behandlingskonsultation till universitetssjukhus
• Ny bedömning av tidigare undersökningsresultat
• Säkerställande av epilepsidiagnos/icke-epileptisk diagnos
• Säkerställande av epilepsityp/-syndrom och etiologi

Rekommendation om fortsatt behandling 
till den konsulterande aktören
• Läkemedelsbehandling enligt syndrom/etiologi
• Dietbehandling till lämpliga patienter
• Behandling av icke-epileptiska symtom

Fortsatta undersökningar på universitetssjukhus
• Video-EEG: anfallstyp, epilepsisyndrom
• Fortsatta undersökningar av etiologin
  (3T MR -epilepsiprotok., genetik, mm.)
• Vid behov neuropsykologisk undersökning
• Vid behov psykiatrisk konsultation

Vård inom den specialiserade sjukvården
• Läkemedelsbehandling enligt syndrom/etiologi
• Dietbehandling
• Behandling av icke-epileptiska symtom

Epilepsioperation Rekommendation för
fortsatt konservativ
behandling

Rekommendation om
stimulatorbehandling

Vården fortsätter inom 
den specialiserade 
sjukvården

Postoperativ uppföljning 2 år i samarbete med 
centret för epilepsikirurgi

Anfallen
fortsätter

Operations-
behandling

 inte utesluten

SäkerställsSäkerställs inte

Symtomen fortsätter

Bedömning gällande operativ
behandling inte aktuell
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