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”Önskemål”:

• Uppdaterad info angående evidens för olika rutinåtgärder.

• Förberedelse inför sömn-EEG

• Skall EEG göras vid utsättning av AED?

• CSWS -hur fastställer man?



EPILEPSI

Epilepsi = en klinisk diagnos

Standard-EEG diagnosticerar sällan anfall/epilepsi utan interiktal epilepiform
aktivitet. Dvs kommer aldrig kunna göra annat än att förbättra 
sannolikhetsbedömningen att patienten har epilepsi/kommer att få fler 
anfall.

Ett normalt EEG kan aldrig utesluta epilepsi.

När ska man göra/inte göra standard-EEG?



Standard-EEG diagnosticerar sällan anfall/epilepsi utan interiktal epilepiform aktivitet. Dvs 
kommer aldrig kunna göra annat än att förbättra sannolikhetsbedömningen att patienten 
har epilepsi/kommer att få fler anfall. 
Ett normalt EEG kan aldrig utesluta epilepsi.

Hauser et al 1992 och 1990, Berg 1991 och 2008, Chen 2016.

När ska man göra/inte göra standard-EEG?

EEG är dock en bra (bästa?) prediktor avseende risken att få ett till anfall (Klass I evidens)

Om epileptiform aktivitet förekommer på EEG efter ett misstänkt första oprovocerat anfall 
ökar risken för ett andra anfall med drygt 2,5 gånger.



Stroink et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998 (156 barn 1 månad-16 år)



EEG

Pre-test probability
(vad vi tror innan testet utifrån t ex  anamnes, vittnesbeskrivning, neurologstatus, CT/MR)

Post-test probability
(vad vi tror efter testet)



När ska man göra/inte göra standard-EEG?

Om pre-test probabiliteten är låg ska man då göra EEG? : NEJ
(dvs om man kliniskt inte misstänker epilepsi, tillför EEG något då?)

Om normalt EEG (dvs det man förväntar sig): säger inget och utesluter inget

Om interiktal epileptiform aktivitet: gör i sig knappast en epilepsidiagnos mer sannolik 
eftersom den kliniska misstanken är så låg

Den stora risken: att inremitterande eller neurofys övertolkar/feltolkar fynden och att 
patienten därmed riskerar få felaktig diagnos. (2% av friska vuxna och upp till 20-30% 
av barn med autism eller andra neurologiska/neuropsykiatriska tillstånd kan ha 
epileptiform aktivitet på EEG utan att de har anfall/epilepsi)
ILAE betonar i sina riktlinjer faran av att göra EEG vid svag misstanke om epilepsi då 
dessa patienter kan ha falska positiva fynd.



När ska man göra/inte göra standard-EEG?

Tillstånd där pre-test probabiliteten är låg och EEG ej skall göras:

•Syncope
Linzer et al 1997, systematisk översikt där 534 EEG gjordes i 8 studier på 
patienter med syncope. Gav epilepsidiagnos endast i 8 fall av dessa och minst 2 
hade tidigare haft epilepsidiagnos. 
Om atypiska kramper, huvuddeviation, ögondeviation: EEG kan vara indicerat. 

•Migrän
•Rörelserubbningar
•Aggression/aggressivt beteende



Brock Cornes 2011



När ska man göra/inte göra standard-EEG?

Om pre-test probabilitet är mycket hög ska man då göra EEG? : EVENTUELLT

• EEG behövs inte för att ställa epilepsidiagnos
• Om interiktal aktivitet på EEG: tillför inget avseende eventuell epilepsidiagnos
• Om normalt EEG: utesluter inte epilepsi (sensitiviteten kommer aldrig att nå 100%)

• Tillför således inget till diagnostiken men det är i dessa fall som EEG kan bidra vad gäller 
klassifikation (av anfall, eventuella epileptiska syndrom, etc), förekomst av encefalopati, 
fotokänslighet, osv.



När ska man göra/inte göra standard-EEG?

Om pretest probability är ”mittemellan” ska man då göra EEG? : JA

JA, det är i dessa fall som EEG kan hjälpa till att förfina sannolikhetsbedömningen och det 
är i dessa fall som EEG påverkar bedömningen om huruvida patienten har epileptiska 
anfall eller ej mest. 



Goodin&Aminoff
Lancet 1984



Goodin&Aminoff
Lancet 1984

Det är viktigt att optimera betingelserna för att notera 
interiktal epileptiform aktivitet vid EEG-undersökningen



 Ska man göra EEG akut eller senare?

 När ska man göra sömn-EEG?



• Finns det belägg för att sensitiviteten för påvisande av epileptiform
aktivitet efter anfall är högre om EEG görs tidigt (inom 24-48 timmar)? 

• Sofat et al Epilepsy Research 2016: 

Patienter (169 av 270 patienter var barn) med oprovocerat 
förstagångsanfall. Förekomst av epileptiform aktivitet som 
’primary outcome’.

Ökad mängd epileptiform aktivitet om gör EEG inom de första 12 
timmarna. Men: högre andel barn som gjorde EEG tidigt än sent i 
studien vilket gör att resultaten är svårtolkade 

Ska man göra EEG akut eller senare?



Fig. 1. Percentage of presence of epileptiform discharges over the time intervals in 

hours. 

Sofat et al Epilepsy research 2016



Stor prospektiv australiensisk studie, 300 patienter, 80% vuxna 

Om gör EEG inom 24 timmar så ses epileptiform aktivitet hos 51% av 
patienterna jämfört 34% om EEG görs senare.

Lancet, 1998



Ska man göra EEG akut eller senare?

Resultat från de studier som finns talar för att det sannolikt är en fördel att 
göra EEG tidigt i förloppet för att detektera interiktal aktivitet. Okänt dock 
om ökningen i sensitivitet även innebär en effekt på framtida prognos och 
återfallsrisk.

Nackdelar: postiktalitet, bensodiazepin-påverkan, mer oerfaren personal 
som tolkar EEG (gäller nog ej i Sverige), ej provokationer.
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Ska man göra EEG akut eller senare?

De flesta neurofysiologiska lab i Sverige rekommenderar akut EEG 
framförallt vid misstanke om status epilepticus eller täta anfall, infantil 
spasm, encefalit, akut encefalopati, akut oklar medventandesänkning. I 
övrigt rekommenderas polikliniskt EEG i senare skede. 

Akut EEG skall förbehållas allvarligt sjuka patienter där svaret kan förväntas 
bidra till den akuta kliniska handläggningen. 



Upp till 35% av de patienter som sedan får epilepsidiagnos som initialt
hade normalt vaken-EEG hade epileptiform aktivitet på sömn-EEG.
Sömn-EEG ger både högre sensitivitet och (möjligen) specificitet.

MEN: svårt ge alla tid på morgonen/förmiddagen rent logistiskt, 
besvärligare för patienten, den högre sensitiviteten ses framförallt hos 
barn 

Rekommendation för barn: sömn-EEG i första hand
Rekommendation för vuxna: sömn-EEG om första standard-EEG är icke-
diagnostiskt 

King et al 1998, Wirrell 2010.

När ska man göra sömn-EEG?





Melatonin eller sömndeprivering?

Metoderna är lika effektiva att visa epileptiform aktivitet när barnet väl 
somnar. Dvs sömndepriveringen i sig verkar inte ge någon signifikant effekt 
på gruppnivå. 
Melatonin är lika effektivt som sömndeprivering att inducera sömn hos 
äldre barn men inducerar sömn oftare hos yngre barn (1-4 åå). Används 
sällan hos barn >12 åå. 

Melatonin påverkar inte kvaliteten på EEG-registreringen.

Melatonin betydligt enklare för barnet och föräldrarna. 

Gustafsson 2015, Alix 2019



Frågeställningen CSWS skall inte besvaras med ett vanligt sömn-EEG utan 
här rekommenderas ambulatoriskt EEG eller registrering inneliggande över 
natt. 

Längre registrering dagtid kan göras men ofta somnar inte patienten som 
den skall på undersökningstiden och man får inte en hel sömncykel. 

CSWS är en diagnos som är komplex och ovanlig och inte skall ställas 
elektrografiskt. Det är vanligt att riklig epileptiform aktivitet under sömn har 
andra orsaker än CSWS (t ex kortikal missbildning) och denna diagnos skall (i 
likhet med t ex MSLT/narkolepsi) hanteras av läkare som har vana av den.

När ska man göra sömn-EEG: CSWS



AMBULATORISKT 
EEG





• Patienter med epilepsi har (per definition) återkommande anfall. Detta är ej i sig 
indikation för nytt EEG (ses ofta från t ex akutmottagningen).

• Rutinmässig uppföljning med EEG ”kontroll-EEG” ej indicerat. Bara 3% av sådana 
EEG gav fynd som påverkade behandling (Binnie 1990). 

• Inget klart samband visat mellan mängden interiktal epileptiform aktivitet på 
standard-EEG och epilepsins svårighetsgrad, anfallsfrekvens, prognos, eller 
behandlingssvar. (2 undantag finns, se nedan) 

• Om anfallstyp ändras eller anfallsfrekvensen ökat betydligt, eller om det finns 
misstanke om progressiv patologi, då kan EEG vara indicerat. 

Ska EEG användas som kontroll vid känd epilepsi?



Infantil spasm och absensepilepsi enda egentliga indikationerna för 
kontroll-EEG.

Vid absensepilepsi är förekomst av episoder av 3 Hz-aktivitet under 
pågående behandling en indikation på att behandlingen inte är optimal.

ILAE konstaterar i sina riktlinjer att EEG saknar värde för utvärdering av 
antiepileptisk behandling undantaget absensepilepsi. 

Binnie & Stefan 1999, Stenund 2017, Smith SJ 2005, Flink R 2002

Ska EEG användas som kontroll vid känd epilepsi?



VARFÖR är inte EEG av värde vid antiepileptisk behandling?

En tredjedel av pat med epilepsi har alltid EEG-förändringar, en tredjedel ibland och en 
tredjedel aldrig. 

Beror av:

• EEG-undersökningens begränsningar i sig. Standard-EEG fångar bara 20-30 min.

• Typ av epilepsi 

• Rolandisk ep/BECTS, samt vissa syndrom hos barn (infantil spasm, LGS) har 
mycket ofta interiktal aktivitet. Frontallobs-ep och postapoplektisk ep: sällan 
interiktal aktivitet

• Mängden interiktal aktivitet varierar med tid på dygnet, med vakenhetsgrad och med 
lokalisation

• Mängden interiktal aktivitet kan både öka och minska före anfall och under 
läkemedelsjusteringar 



Baud, Nature Communications, 2018





Men kan inte den interiktala aktiviteten ge en kognitiv påverkan??

Jo. Finns en stor mängd studier som visar att interiktal epileptiform aktivitet på skalp-
EEG korrelerar med en tillfällig kognitiv påverkan

Ska EEG användas som kontroll vid känd epilepsi?



Riklig interiktal epileptiform aktivitet bidrar definitivt till kognitiva problem 
och beteendepåverkan hos en del patienter

Kan påverka exempelvis inlärning och bilkörning

Antiepileptisk behandling som minskar mängden epileptiform aktivitet har 
visat sig förbättra kognitiva faktorer hos många patienter. 

MEN

Ska EEG användas som kontroll vid känd epilepsi?



Ett vanligt 30 minuters rutin-EEG går inte korrelera till detta hos 
den enskilde patienten pga variabilitet, epilepsityp, etc.

Studier: oftast 24-timmars EEG eller längre

Symposium AES 2019: lägg i första hand tiden på att utreda om de 
kognitiva problemen är en biverkan av AED (vanligast), 
neuropsykiatrisk problematik, missbruk eller annan sjukdom. 
Först därefter kan det vara aktuellt att ”behandla EEG:t” i vissa 
fall.



Motsägelsefulla resultat i studier. 

Kan EEG användas som vägledning vid utsättning av AED?

Tang and Xiao, Clin Neurophys 2017 (metaanalys):

-risk för nytt anfall efter utsättning om patologiskt EEG: RR 
1.37 (95% CI 1.2-1.55, p<0.0001)

-de flesta studier är >20 år gamla

Mer evidens finns för att EEG kan vara till hjälp hos barn. Kvarvarande 
interiktal epileptiform aktivitet vid anfallsfrihet är associerat med viss 
ökad risk för nytt anfall vid utsättning av AED.  (Shinnar et al 1994)



Kan EEG användas som vägledning vid behandling med AED?

Verrotti et al 2003, Binnie & Stefan 1999, Berg 2008: 

• anfallsaktivitet (absenser, myoklona ryckningar, fokala anfall) på EEG => AED 
bör inte sättas ut

• förekomst av interiktal epileptiform aktivitet på EEG kontraindicerar inte 
utsättning i sig

• ett normalt EEG är inte av värde vid bedömning av om AED skall sättas ut 
eller ej



 för att understödja diagnosen epilepsi (EEG ej essentiellt för diagnos)
-barn: sömn-EEG direkt om möjligt

 som hjälp vid anfallsklassificering/vid specifika epileptiska syndrom
-NB: generaliserad epileptiform aktivitet på EEG ≠ ”primärgeneraliserad” epilepsi

Använd standard-EEG:

Använd inte standard-EEG:

 för att utesluta epilepsi! ETT NORMALT EEG UTESLUTER INTE EPILEPSI
 på patienter med misstänkt syncope, migrän eller andra uppenbart 

icke-epileptiska tillstånd (risk för falskt positiva resultat)
 som ”kontroll-EEG” vid insatt behandling om det inte finns anledning









Om nu förekomst av epileptiform aktivitet är så viktigt att få 
fram: hur bra är neurofysiologerna på att tolka EEG? 

Kan man lita på vad vi säger i våra svar? 



Krauss et al 2005, Smith et al 1999, Noachtar och Rémi 2009, Benbadis and Tatum 2003



I upprepade studier: 20-25% av de med epilepsidiagnos har ej
epilepsi

30-50% av de som fått felaktig epilepsidiagnos har
feldiagnosticerats pga felaktigt tolkat (=övertolkat) EEG

De flesta av dessa patienter har synkope, funktionella anfall eller
neuropsykiatriska störningar. 

Hur ofta har neurofysiologerna fel?



Vad är problemet??









Tolkning av EEG bygger på 
mönsterigenkänning, fall-
kontrollobservationer och empiri



”hellre fria än fälla”!



OBS: ”Generaliserad epileptiform aktivitet” på EEG betyder inte 
nödvändigtvis att patienten har en ”primärgeneraliserad 

epilepsi”!

En liten fokal förändring kan ge mycket utbredda, bilateralt synkrona eller generaliserade 
urladdningar på EEG. EEG-bilden kan då bli mycket lik den som kan ses vid t ex absensepilepsi, 
JME, etc vilket försvårar diagnostiken. 



Fokal interiktal epileptiform aktivitet



Generaliserad interiktal epileptiform aktivitet



Gangliogliom vä temporallob



Fokal kortikal dysplasi





Pre-operativt EEG (barn)



EEG 3 mån postoperativt (FCD) 



Fokal epilepsi med debut vid 9 års 
ålder som under lång tid 
bedömdes vara absens-ep och 
senare JME utifrån EEG-fynd och 
anamnes. När patienten efter 
många år visade mobilvideo på 
ett typiskt anfall var dessa 
otvetydigt fokala vilket även sågs 
vid efterföljande 
långtidsmonitorering. Nu under 
epilepsikirurgisk utredning.



Ifrågasätt gärna våra svar! 



Ring oss gärna om svaret är oklart, om ni vill ha en ”second opinion” eller om 
ni vill veta ”hur säkert” fyndet är i relation till patientens klinik i övrigt! 


