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 Infantila spasmer och West syndrom 

Infantila spasmer är den epilepsianfallstyp man ser vid 

Wests syndrom. Infantila spasmer uppkommer under de 

två första levnadsåren men är vanligast mellan 3 - 8 

månaders ålder och drabbar ca 2–5/10 000 födda barn.  

 

Infantila spasmer är oftast ett symtom på en 

bakomliggande orsak. Orsaken kan vara av olika typ och 

kommer att utredas av barnneurologen. 

Anfallen ter sig vanligast som sekundkorta böjspasmer i midja, 

nacke och extremiteter som kommer i kluster flera gånger under 

dygnet. Ibland kan spasmerna vara väldigt milda och svåra att 

märka. 

Man kan märka att barnet går tillbaka i sin utveckling både mentalt 

och socialt, blir gnälligt och får svårt att komma till ro. 

 Utredning 

För att ställa diagnos Wests syndrom görs ett EEG som ofta visar så 

kallad hypsarytmi vilket innebär epileptisk aktivitet över hela 

hjärnan hela tiden. Vid utredning tas blodprover och prover från 

ryggmärgen samt magnetkameraundersökning för att se om man 

kan hitta en bakomliggande orsak. 



 

Behandling 

 
Spasmerna är ett tecken på ett allvarligt tillstånd i hjärnan som kan 

påverka barnets utveckling negativt. Det är därför viktigt att sätta in 

behandling så snabbt som möjligt. Målet med behandlingen är att 

häva hypsarytmin och få bort spasmerna. 

Det finns olika behandlingsalternativ som alla har likvärdig effekt. 

Det är alltid den ordinerande läkaren som avgör vilket läkemedel 

som är bäst för just ditt barn. Behandlingen består oftast av 

Synacthensprutor (ett kortisonliknande preparat) som ges 

intramuskulärt varannan dag under 30 dagar. Ett annat alternativ är 

epilepsimedicinen Sabrilex som ges via munnen. 

Beroende på behandlingsmetod kan man se olika biverkningar. Vid 

Syanacthenbehandling blir barnet ofta väldigt hungrigt och äter 

mer. Det är även vanligt att barnen blir gnälliga och får svårt att 

komma till ro och sova. Vid behandling med annan epilepsimedicin 

blir barnen ofta trötta och sover mer framförallt under en 

tillvänjningsperiod. Ibland kan man behöva ge både Synachten och 

Sabrilex för att få önskad effekt. 

 

 

 



 

Prognos 

Målet med behandlingen är att häva hypsarytmin och spasmerna. 

Många barn behöver fortsätta med någon form av epilepsimedicin 

även om man hävt spasmerna.  

Socialt stöd 

Perioden med diagnos och behandling är ofta en omvälvande och 

tuff period för familjen. Då är det viktigt att man tar stöd från 

närstående, släkt och vänner. Många föräldrar beskriver att bland 

det svåraste är att det inte finns några svar på hur det kommer att 

bli i framtiden. Alla epilepsiteam ska ha en kurator kopplad till sig. 

Kuratorn kan vara ett bra samtalsstöd och kan även hjälpa till med 

frågor som rör exempelvis Försäkringskassan och intyg. 

Föräldrarna kan få intyg för tillfällig föräldrapenning vilket innebär 

att båda föräldrarna kan vara hemma under behandlingsperioden.  
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