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Status ep hos barn: 10-58/100.000 barnår, feberkramp och andra 
akutsymtomatiska anfall utgör 50-60%. Incidens högst <1åå,sjunker med ålder. 

RSE: 10-50% 

SRSE: 14% ? 

NORSE 70-80% 

FIRES majoriteten av 
NORSE hos barn 
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Tidigt/hotande status, 
>5 min 
 
 
Etablerat status, ej 
svarat på bens 
 
 
Refraktärt status, ej 
svarat 2:a linjen 
 
 
Super-refraktärt status, 
ej svarat på generell 
anestesi eller recidiv vid 
väckning 

Status epilepticus definition(-er)  
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2016, även antaget av ILAE 

2018 

Akutpediatrik boken 
Lokala  PM 

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer  
Epilepsi hos barn och ungdomar 

- handläggningsstöd 
2019 

2016 
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2018 

18 RCT, låg-måttlig kvalitet 
Ingen skillnad midazolam – diazepam – lorazepam iv 

iv loraz lika bra som iv diaz + fenytoin 

Intranasal och intramuskulär bens lika effektivt som iv 
in loraz vs iv loraz 

in midaz vs iv diaz 

im midaz vs iv diaz 

Buccalt midaz minst lika bra som rektalt diazepam 

 

Första linjens behandling 
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2016 

Andra linjens behandling 
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Tre efterlängtade studier 2019 avseende andra linjens behandling 

n=286, 6m-18å, ingen skillnad påvisad 

ESETT, n=384, >2åå, ingen skillnad påvisad 
fosfenytoin vs 
Levetiracetam vs 
valproat 

n=233, 3m-16å, ingen skillnad påvisad 
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2016 

Tredje linjens behandling 

Stödberg 20200401 



1:a linjen midazolam, 
diazepam 
lorazepam 

2:a linjen fosfenytoin 
levetiracetam 
valproat 
fenobarbital 
(lakosamid) 

3:e linjen thiopental 
pentobarbital 
propofol 
midazolam 
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• Akutsymtomatiska (vanligast) 

• Infektiös och autoimmun encefalit 

• TBI 

• Asfyxi/HIE 

• Stroke 

• Atypisk feberkramp (vanligast 1-5åå) 

• ”Remote symtomatic” (+ ev triggande faktor) (vanligast >5åå) 

• Epileptisk encefalopati (genetisk, cerebral missbildning, post asfyxi/HIE…) 

• Metabol sjukdom 

• Okänd specifik orsak 
• Majoriteten av NORSE och FIRES (Husari et al 2020: 23/40 (58%) barn med NORSE) 

Etiologi RSE hos barn, 245 barn med 

RCSE 
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• NORSE: ”New-onset refractory status epilepticus is a clinical presentation, not a specific diagnosis, in a 
patient without active epilepsy or other preexisting relevant neurological disorder, with new onset of 
refractory status epilepticus without a clear acute or active structural, toxic , or metabolic cause”. (som 
kunnat diagnosticeras inom 72 timmar. Virala och autoimmuna encefaliter ingår dock) 

• FIRES: ”Febrile infection-related epilepsy syndrome is a subcategory of NORSE that requires a prior 
febrile infection, with fever starting between 2 weeks and 24 hours prior to onset of refractory status 
epilepticus, with or without fever at onset of status epilepticus”. (RSE pga atypisk lång feberkramp ingår 
vanligtvis ej då feber startat <24 tim innan anfall) 

 

NORSE och FIRES utvecklar ofta SRSE (Husari 2020: 20/40 (50%) barn med NORSE. Lin 2017:28/35 (80%) av barn 
med FIRES) 

70-80% av SRSE uppfyller kriterier för NORSE/FIRES (övrigt: EE, metabol sjd, HLH..) 

NORSE hos barn uppfyller oftast även FIRES kriterier 

 

Definitioner 
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Status ep hos barn: 10-58/100.000 barnår, feberkramp och andra 
akutsymtomatiska anfall utgör 50-60%. Incidens högst <1åå,sjunker med ålder. 

RSE: 10-50% 

SRSE: 14% ? 

NORSE 70-80% 

FIRES majoriteten av 
NORSE hos barn 
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Behandlingar prövade vid SRSE, enbart klass IV evidens 

Anestetika 

• Inhalationsanestetika, isofluran 

• Ketamin – två pågående rekryterande studier enl Clinicaltrials.gov. Randomiserade med aktiv kontroll. 

Nyare antiepileptika 

• Perampanel 

• Brivaracetam 

• CBD 

Immunterapi 

• Steroider 

• IVIG 

• Plasmaferes 

• Anakinra 

• Neurosteroider 

Icke-farmakologiska terapier 

• Ketogen kost 

• Neurostimulering: VNS, DBS, RNS, ECT, nTMS 

• Hypotermi (32-35 gr) 

• Akut kirurgi 
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Behandlingsprotokoll SRSE 
Shorvon, Brain 2011 
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Behandlingsprotokoll SRSE 
Bayrlee 2015 
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Fallexempel 
Bens iv 

 

Fosfenytoin/Levetiracetam 

 

Generell anestesi: tiopental (propofol, midazolam) i 12-24 tim till elektrografisk anfallsfrihet 

 

Vid fortsatt anfall eller recidiv vid väckning: söva om med generell anestesi, 24-48 tim, ev B-S + 
modifiera AED + magnesium + immunterapi om oklar orsak eller susp inflammation (steroider, ev 
IVIG, plasmaferes) 

 

Vid recidiv vid väckning: ketamin + starta ketogen kost enteralt… 
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Outcome SRSE 

• Husari et al 2020 
• 40 barn NORSE  

• Mortalitet 5/40 (12,5%) 
• Svåra neurologiska sequele 26% av överlevande 
• Epilepsi 57% av överlevande 

• 20 barn SRSE 
• Mortalitet 5/20 (25%) 
• Svåra neurologiska sequele 53% av överlevande 
• Epilepsi 93% av överlevande 

• Kravljanac et al 2015 
• 43 barn SRSE 

• Mortalitet 21% 

• Lin et al 2017 
• 35 barn FIRES 

• SRSE 80% 
• Mortalitet 14/35 (40%) 
• Svåra neurologiska sequele  73% av överlevande 
• Epilepsi 73% av överlevande 

 
 

 

 
 

• Lu et al 2018 
• 30 barn SRSE  

• Mortalitet 4/30 (13%) 

• Significant functional decline 77% av överlevande 

• Epilepsi 100% av överlevande utan ep före 

 

• hög mortalitet och morbiditet 

• man kan ha ”good outcome” 
efter långvarig anestesi 

• ”ge inte upp” så länge MR inte 
visar betydande skador 
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Referenser med lite mer om 
cEEG användning 
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Vi ser inte alla anfall… 
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Epilepsianfall och cEEG på pediatrisk IVA sammanfattning  

• Elektrografiska anfall (tydliga + icke-konvulsiva) är mkt vanliga hos IVA patienter med ngn grad av medvetandepåverkan (i 
pediatriska studier 10-50% vid olika etiologier). 

 

• Icke-konvulsiva anfall är vanligare än tydliga kliniska anfall. Av de som har anfall har en majoritet enbart icke-konvulsiva 
anfall. 

 

• Icke-konvulsivt status epileptikus (NCSE) är vanligt hos dem med icke-konvulsiva anfall (i pediatriska studier 43%). 

 

• ”Seizure burden”, elektrografiskt SE (tydligt + icke-konvulsivt) och icke-konvulsivt SE (NCSE)  är oberoende kopplade till 
sämre outcome. 

 

• cEEG: Utan EEG eller med kort rutin EEG missas en betydande andel av patienter med icke-konvulsiva anfall och icke-
konvulsivt SE. cEEG påverkar handläggning och förbättrar sannolikt outcome. 
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