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Lotte Hillebrandt, faglig konsulent, Videnscenter om Epilepsi.

Psykiske forstyrrelser
ved epileptiske anfald
Følgende er et uddrag fra temahæftet ”Når det gør ondt indeni,
epilepsi - og sindslidelse?”
Udgivet af Socialt Udviklingscenter SUS og Videnscenter om epilepsi.
Artiklen omhandler problematikker, som kan ses hos alle med partielle
(fokale) anfald, men som skaber de største problemer hos udviklingshæmmede, som ikke selv kan give udtryk for, hvordan de har det.

Mange mennesker med epilepsi
mærker det epileptiske anfald
komme
nogen
tid i forvejen, og
mange bruger tid
på at komme sig efter anfaldet. I disse
faser kan der vise sig psykiske symptomer, der som hovedregel optræder som
et fast mønster omkring anfaldet.
Vi vil i det følgende beskrive psykiske forstyrrelser i nær tilknytning til
epileptiske anfald – i forhold til om de
indtræffer
• Før et epileptisk anfald
• Under et epileptisk anfald eller
• Efter det epileptiske anfald

Før et epileptisk anfald
I minutterne eller få dage før et epileptisk anfald kan personen med epilepsi

mærke, at anfaldet er på vej. Personen
bliver måske mere irritabel eller bange,
humøret svinger frem og tilbage, personen kan være glad eller trist. Han
eller hun kan blive overvældet af mærkelige forestillinger og tanker eller kan
begynde at slå, skubbe, sparke eller
bide andre.
Symptomerne forud for et epileptisk anfald vil som regel høre op, når
selve anfaldet går i gang. Derfor oplever den berørte selv – men undertiden
også omgivelserne – anfaldet komme
som en lettelse.

Under et epileptisk anfald
Et ud af tre mennesker med epilepsi
er bange lige før eller i begyndelsen af
et epileptisk anfald. Mange er bange,
fordi anfaldet i sig selv er meget
skræmmende, det kan f.eks. være, at
de ser døde mennesker eller føler sig
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forfulgt. Andre er bange, fordi de frygter for, hvad der kommer til at ske med
dem under anfaldet.
Under det epileptiske anfald kan nogle
føle stærk frygt eller angst. Frygten
føles ofte unaturlig, men kan samtidig være meget stærk. Måske ser den
pågældende syner eller hører lyde samtidig. Ofte kan omgivelserne opleve, at
den anfaldsramte trækker vejret meget
hurtigt, at pulsen stiger, at han eller
hun sveder eller rødmer. Der kan også
forekomme kvalme eller en opadstigende fornemmelse i mellemgulvet.
Anfald med frygt og lignende er som
oftest en anfaldstype, hvor personen
er ved fuld bevidsthed. Ikke alle kan
kende forskel på en almindelig følelse
af angst og den angstfølelse, der er et
led i et epilepsianfald. De kan derfor
tro, at de ikke har et epileptisk anfald,
men simpelthen blot er bange.
Hvis et menneske bliver meget
panisk under et epileptisk anfald, kan
han eller hun få en følelse af at være
uvirkelig, eller at verden udenom er
uvirkelig.
Mennesker kan blive triste under
et epileptisk anfald, men græder sjældent.
En del mennesker har indbildte
lugte-, smags-, høre-, eller synsoplevelser under et epileptisk anfald. Nogle
har forfølgelses- eller vrangforestillinger, mens andre kan få storhedsvanvid.
Sådanne anfald kan minde om skizofreni eller mani.
I sjældne tilfælde kan nogle epilepsiramte begynde at råbe, spytte eller
skubbe under et anfald. Nogle kan
også tabe eller kaste med genstande,
de havde i hænderne, da anfaldet
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begyndte. Det er kendetegnende for
en person, der er aggressiv under et
epileptisk anfald, at aggressionerne
ikke er særligt målrettede.
Der kan også følge enkelte positive
oplevelser med et epileptisk anfald. Det
kan fx være seksuelle sanseoplevelser,
behageligt humør, religiøse følelser,
eufori, glæde, latter og overvældende
oplevelser, fx af en højeste harmoni,
sammenhæng eller mening.

Efter det epileptiske anfald
Når det epileptiske anfald er overstået,
kommer mange tilbage til deres gamle
jeg med det samme. Andre fungerer
psykisk og fysisk dårligere end normalt og kommer sig ikke fuldt ud i
timer, dage og nogle gange uger efter
anfaldet. De er forvirrede, omtumlede
og ikke ret opmærksomme på, hvad
der foregår omkring dem. Nogle kan
græde, være urolige eller ophidsede,
råbe eller skrige. Nogle kan være angste, frygtsomme eller voldelige. Mange
husker kun dårligt, hvad der er sket,
hvem de selv er, eller hvor de er.
I denne fase kan omgivelserne fremprovokere negative reaktioner. Det kan
fx ske, hvis en flok mennesker er
forsamlet omkring begivenheden, eller
hvis den anfaldsramte af den ene eller
anden grund bliver holdt fast. Det
sker temmelig ofte, at mennesker der
er forvirrede efter anfald bliver voldsomme. Volden er dog som regel ikke
bevist rettet mod nogen eller noget.
Typisk er den pågældende person ikke
voldelig normalt, og vedkommende vil
almindeligvis heller ikke kunne huske
sine handlinger bagefter. Nogle gange
bliver vedkommende voldelig, fordi
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vrangforestillinger eller indbildte oplevelser på en af de fem sanser virker
truende.
En person, der ser ud til at være
blevet klar i hovedet efter anfald, kan
stadig nå at få en psykisk efterreaktion. Klynger af anfald, generaliserede
kramper eller status epilepticus kan
generelt øge risikoen for psykiske forstyrrelser efter et anfald.
Personen kan være trist, ligeglad
eller bange efter et epileptisk anfald,
deprimeret eller angst. Det følges
jævnligt med psykoser eller delirium.
Det kan stå på fra timer til uger efter
et anfald.

Behandling af psykiske symptomer i forbindelse ned epileptiske anfald
Hvis de psykiske symptomer indgår
som et element i den pågældende
persons epileptiske anfald, kræver det
som regel ikke behandling med psykofarmaka. Hvis tegnene på psykiske
sygdomme optræder mellem anfaldene,
bør symptomerne altid vurderes af en
psykiater.
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