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Epilepsi 

Epileptiska anfall orsakas av en överaktivitet i hjärnans nervceller. En hjärntumör kan orsaka 

överaktivitet i det område där tumören finns. Det är därför vanligt att det första symtomet vid 

hjärntumör är ett epileptiskt anfall, men ibland kan anfall även uppstå senare under 

sjukdomsförloppet. Om du har en hjärntumör ställs diagnosen epilepsi efter det första 

epileptiska anfallet.  

Ett epileptiskt anfall kommer plötsligt och är vanligtvis kortvarigt, från några sekunder upp till 

några minuter. Ibland föregås anfallet av en bekant känsla som kan vara svår att beskriva, eller 

att syn eller hörsel påverkas. Detta kallas för förkänning eller aura. Efter ett anfall känner man 

sig ofta trött och ibland också förvirrad, vilket kallas postiktal fas.  

Epileptiska anfall ser olika ut hos olika personer, men hos samma person är anfallen ofta 

liknande varje gång. Symtomen av anfallen beror på var i hjärnan tumören sitter. 

Fokalt anfall 

Fokala anfall är den vanligaste typen av anfall och innebär att nervceller är överaktiva i ett 

specifikt område i hjärnan. Epilepsi som följd av hjärntumör har alltid fokal start, i det område 

där tumören sitter.  

Fokala anfall kan visa sig genom känselpåverkan eller ryckningar från en eller flera kroppsdelar 

från ena sidan av kroppen. De kan också visa sig genom exempelvis påverkan på känsel, syn 

eller tal. 

Ibland kan ett fokalt anfall också påverka medvetandet. Personen kan då vara frånvarande och 

ha stirrande blick, smacka med munnen eller monotont plocka med händerna. 

Toniskt-kloniskt anfall 

Ett anfall med fokal start kan spridas till hela hjärnan och kallas då toniskt-kloniskt anfall. Tonisk-

kloniska anfall är mer ovanliga än fokala anfall. Då tappar man medvetandet och hela kroppen 

kan påverkas av ryckningar och sträckkramper.  

Körkort 

Transportstyrelsen har bestämt att du som har epilepsi till följd av hjärntumör får körförbud tills 

du har varit anfallsfri i ett år, med eller utan medicinering (gäller personbil, moped, motorcykel 

och traktor; körkortsgrupp A, A1, AM, B eller BE). Din läkare måste också särskilt ta hänsyn till 

din framtida anfallsrisk när hen bedömer din körförmåga. När det gäller körkort för tunga fordon 

eller yrkestrafik (lastbil, taxi m.fl. grupp C, CE, D, DE och taxiförarlegitimation) krävs 10 års 

anfallsfrihet utan medicinering.  

Om du inte kan använda kollektivtrafiken kan du få sjukresor till och från besök i vården. Prata 

med din kontaktsjuksköterska om du behöver sjukresor. Om du behöver andra resor kan du 

ansöka om färdtjänst.  

Utöver epileptiska anfall kan det finnas andra symtom vid hjärntumör som gör det olämpligt att 

du kör bil. Läs mer i avsnittet Körkort vid tumör i det centrala nervsystemet.  

Behandling 

Om du har haft ett epileptiskt anfall brukar du få läkemedel direkt för att minska risken för nya 

anfall. Ibland räcker det med ett läkemedel, men ibland behöver man kombinera två eller fler 

läkemedel. Du kan behöva lämna blodprov när läkemedelsbehandlingen ska justeras. Målet 

med din behandling gör du upp tillsammans med din läkare. När man börjar med eller ökar 
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epileptiska läkemedel ökas dosen långsamt för att kroppen ska få vänja sig. Då minskar också 

risken för biverkningar.  

Berätta för din kontaktsjuksköterska eller läkare om du upplever biverkningar av 

läkemedelsbehandlingen. Du kan behöva byta till annat läkemedel. Det är viktigt att du aldrig 

slutar tvärt med läkemedlet, även om du skulle ha besvärande biverkningar.  

För att få så bra skydd som möjligt är det viktigt att du tar dina epilepsiläkemedel regelbundet 

och vid fasta tider.  

Det finns läkemedel att ge för att avbryta ett anfall. Rådgör med din kontaktsjuksköterska eller 

läkare om du behöver sådan behandling. 

Vad kan jag göra själv?  

Vissa faktorer ökar risken för epileptiska anfall och ger en sänkt kramptröskel. Ett stort intag av 

alkohol, stress, dålig sömn och vissa läkemedel är exempel på faktorer som gör att risken för 

epileptiska anfall ökar. Att ta dina epilepsiläkemedel oregelbundet eller att glömma en dos ökar 

också risken för anfall.  

Om du ofta får anfall kan du bli hjälpt av att skriva ner i vilka situationer anfallen kommer. Med 

anteckningarna som underlag kan du tillsammans med din kontaktsjuksköterska eller läkare se 

om det finns något mönster. 

Råd när du har epilepsi 

• Ta dina epilepsiläkemedel på regelbundet och på fasta tider. Om du behöver, använd larm 

eller påminnelse-appar. 

• Ha mattor på golven som minskar stöten om du faller omkull vid ett anfall. 

• Ha runda hörn på bord och stolar, ha inte ha vassa föremål liggande runt omkring och undvik 

öppen eld. 

• Använd alltid hjälm när du cyklar.  

• Var försiktig på platser med mycket trafik.  

• Undvik att bada ensam. 

• Undvik att simma utomhus. 

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Epilepsi.  

När ska jag kontakta vården? 

• om du får ett epileptiskt anfall för första gången. 

• om du har biverkningar av läkemedel mot epilepsi. 

• om du känner dig osäker på symtomen eller om dina anfall ändras. 

 

Prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska. 
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Vad kan andra göra vid ett epileptiskt anfall? 

Under ett anfall kan den som har epilepsi inte göra mycket själv. Därför är det viktigt att 

närstående vet vad de ska göra vid ett anfall. Trots att vissa anfall ser dramatiska ut går de 

flesta över av sig själva utan att orsaka skada.  

Råd vid ett pågående epileptiskt anfall:  

• Lossa kläder som sitter tätt i halsen.  

• Lägg något mjukt under huvudet om personen ligger på ett hårt underlag.  

• Lägg personen i stabilt sidoläge när kramperna är över.  

• Stanna kvar tills anfallet är över så att personen kan berätta hur hen vill bli hjälpt.  

• Titta på klockan så att du vet hur länge anfallet har varat.  

• Ge eventuellt anfallsbrytande läkemedel enligt ordination. 

Gör inte detta:  

• Stoppa inte in något i munnen på personen. Det kan skada tänderna och försvåra andningen.  

• Försök inte hålla emot om en arm eller ett ben rycker i kramp under anfallet.  

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Epilepsi.  

När ska jag kontakta vården? 

• Om det inte är känt att personen har epilepsi. 

• Om anfallet varar 5 minuter eller längre och inte släpper av anfallsbrytande läkemedel. 

• Om personen inte vaknar till ordentligt när anfallet är över. 

• Om personen har skadat sig under anfallet. 


