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Klassifikasjonen 

• ILAE commision for classification and 
terminology har i 2017 publisert to «position 
paper» for klassifikasjon av anfall og 
epilepsitype. 

• Disse artiklene er sluttpunktene etter en 
langvarig prosess som startet i 2010/2013 og 
blir den første endring i klassifikasjon av anfall 
eller epilepsiene etter 1981/1989. 
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Kombinert generalisert og fokal epilepsi 
• Kombinert generalisert og fokal epilepsi 

Eksempler 

– Dravet syndrom  
 

• Hvordan klassifisere 
– Multifokal epilepsi? 
– Hemisfærisk epilepsi? 
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Hvordan å bruke 
Anfallstype 
• fokal, generalisert eller ukjent start. 
Epilepsitype 
• fokal, generalisert, kombinert generalisert og fokal (LGS, Dravet) eller 

ukjent  
• Mange epilepsier vil omfatte flere typer anfall.  
• «Ukjent» benyttes når det er klart at pasienten har epilepsi, ikke mulig  å 

avgjøre om det er fokal eller generalisert epilepsi (for lite informasjon 
tilgjengelig). 

Epilepsisyndrom 
• Begrepet IGE kan brukes for:  

– Barne- absensepilepsi  
– Juvenil absensepilepsi 
– juvenil myoklon epilepsi 
– generaliserte tonisk-kloniske anfall alene.  



Etiologi 
En pasients epilepsi kan klassifiseres i mer enn en etiologisk kategori .  
Strukturell etiologi 
• Forandringer som er synlig ved bildediagnostikk (CCT, MR) 
• Kliniske og EEG-funn støtter dette som den sannsynlige årsaken til 

pasientens epilepsi.  
• Kan være ervervet (som hjerneslag, traumer og infeksjon) eller genetisk 

betinget (som misdannelser av kortikale utvikling). 
Infeksiøs etiologi 
• Resultat av en kjent infeksjon hvor anfall er et kjernesymptom på 

sykdommen. (HIV, viral encefalitt med postinfeksjøs epilepsi, …..) 
Immunologisk etiologi 
• Direkte resultat av en immunforstyrrelse der anfall er et kjernesymptom 

ved forstyrrelsen.  
• En immunologisk etiologi kan antas når det foreligger en autoimmun 

bakgrunn for betennelse i sentralnervesystemet. (anti-NMDA,…) 



Etiologi 
Genetisk etiologi 
• Resulterer direkte fra en kjent eller antatt genetisk mutasjon hvor anfall er 

et kjernesymptom ved sykdommen.  
• I de fleste tilfeller er det/de underliggende genene ikke kjent.  
• Genetisk likestilles ikke med arvelig. 

– Kan være basert på en familiehistorie med en autosomal dominant lidelse. (BFNE, ADFLE) 
– Støttet av funn fra klinisk forskning i populasjoner med samme syndrom. (CAE, JME) 
– Identifisering av  molekulære forandringer peker mot et enkelt gen eller kopitallsvariasjon 

med stor effekt. (SCN1A Dravet, GEFS+) 

Metabolsk etiologi 
• Resultat av en kjent eller antatt metabolsk forstyrrelse hvor anfall er et 

kjernesymptom ved sykdommen. 
• I mange tilfeller vil metabolske forstyrrelser ha en genetisk årsak (da 

klassifiseres det som både metabolsk og genetisk), men noen kan være 
ervervet som for eksempel folatmangel. 
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Komorbiditet og nye termer 
• Å kartlegge eventuell komorbiditet, for 

eksempel en depresjon, inngår i en helhetlig 
pasientvurdering. Hos mange pasienter med 
epilepsi kan komorbide lidelser være vel så 
utfordrende som selve anfallene. 

• Det foreslås å erstatte betegnelsen «benign» 
med «selvbegrensende» (self-limited) ved noen 
epilepsiformer hos barn (rolandisk epilepsi, 
absensepilepsi), i erkjennelse av at noen av 
disse barna får kognitive og psykososiale 
utfordringer. I tillegg til farmakoresistente 
epilepsier foreslås innført begrepet 
«farmakoresponsive epilepsier». 



Epileptisk encefalopati 

• Epileptisk aktivitet bidrar til alvorlige kognitive og atferds 
problemer utover det som kan forventes fra det 
underliggende patologi alene (f.eks. kortikal misdannelse) 

• Kan gjelder for epilepsier i alle aldre og bør brukes mer enn 
bare for de alvorlige epilepsiene som starter i barndom.  

• Rikelig epileptiform aktivitet forstyrrer utvikling som 
resulterer i kognitiv forsinkelse, ofte regresjon, og kan være 
knyttet til psykiatriske og atferdsmessige utfordringer.  

• Kan oppstår både hos en person med normal utvikling eller 
ved en allerede eksisterende forsinket utvikling.  

• Reduksjon av epileptiform aktivitet kan forbedre de 
utviklingsmessige konsekvensene.  



Utviklings- og epileptisk encefalopati 

• Ved mange alvorlige genetiske lidelsene fører den genetiske 
mutasjonen også direkte til forsinket utvikling i tillegg til 
effekten av pågående epileptiform aktivitet.  

• Ofte kan man ikke skille om det er de epileptiske eller 
utviklingsmessige komponent som er viktigst for pasientens 
funksjonsnivå. 

• Derfor foreslås å bruke begrepet "utviklingsmessig og 
epileptisk encefalopati " der det er aktuelt og til personer i 
alle aldre.  



Korrekt epilepsiklassifisering er en 
forutsetning for riktig terapivalg.  
Den nye klassifikasjonen skal ikke bare 
være et viktig redskap innen diagnostikk og 
behandling, den skal også brukes innen 
forskning og i all faglig kommunikasjon. 
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