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En høj pris…
10-årige Christoffer Højrup Pedersen fra Gjerrild på Djursland fik
epilepsi for godt fire år siden. Og øjeblikkeligt blev hans liv et andet.
Her fortæller Christoffers far, Tonny Højrup Pedersen, om nogle af
omkostningerne ved epilepsien – både for sønnen og resten af familien – og om hvor svært det kan være at erkende, at ens barn pludselig må leve med et handicap. En erkendelsesproces, der for Tonnys
vedkommende ikke er slut endnu.
En novemberaften i 2001 får
Christoffer pludselig høj feber. Den
tilkaldte vagtlæge er enig i, at
Christoffer virker
stiv i nakken, og han bliver i ambulance kørt til Randers Centralsygehus,
hvor man tager de obligatoriske rygmarvsprøver. Resultatet er ikke alarmerende, og Christoffer sendes efter
et par dage hjem med en kraftig influenza som sandsynlig diagnose.
Et par nætter efter bliver Tonny
vækket af sin datter, der fortæller, at
Christoffer siger mærkelige lyde og har
kramper. Det virker ikke, som om han
trækker vejret. Tonny bliver enormt
forskrækket – han kan ikke komme
i kontakt med sønnen og ringer 112.
Christoffer bliver denne gang kørt til
Grenå Sygehus, hvor man ikke ved,
hvordan man skal få liv i ham. Han
overføres i hast til Skejby Sygehus.
14

Tonny og Christoffers mor, der er skilt,
må ikke køre med i ambulancen, men
følger efter i bil – ”den længste og
mest rædselsfulde køretur i mit liv”,
som Tonny siger.
I de følgende timer ved hverken forældrene eller sygehuset, om Christoffer
overlever. Først ud på morgenen kommer han til bevidsthed, og han gennemgår de følgende timer en række
undersøgelser. De udelukker en tumor,
som var en af lægernes mistanker.
I stedet mener de, der er tale om
hjernebetændelse, men det er aldrig
blevet bekræftet. Christoffers tilstand
stabiliseres, og han flyttes til Randers
Centralsygehus. Efter talrige undersøgelser og skanninger stilles diagnosen:
Epilepsi i højre tindingelap.
- Vores første reaktion var lettelse
over, at det ikke var en tumor. Når ens
barn pludselig svæver mellem liv og
død, er man egentlig bare glad for, at
han er i live, siger Tonny.
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Lettelsen der blev væk
Christoffer kom straks i medicinsk
behandling for epilepsien. Han blev
udskrevet efter tre uger og vendte kort
efter tilbage til børnehaveklassen på
den lille friskole i Gjerrild. Medicinen
havde ikke den tilsigtede virkning,
og Christoffer måtte fra begyndelsen
leve med mange anfald. Tonny kendte
næsten intet til epilepsi, og i den
følgende tid læste han alt, hvad han
kunne komme i nærheden af. Sønnens
anfald var – og er – ret voldsomme
krampeanfald. Der kommer typisk en
halv snes stykker over et par dage med
otte-ti dages mellemrum. Nogle af dem
varer så længe, at det er nødvendigt at
give ham stesolid.
- I de sidste års tid har Christoffer
kunnet mærke anfaldene på forhånd
og nå at give besked. Det er en lettelse for os, for før gik han bare ud
som et lys, hvor han stod og gik. Men
han er selvfølgelig utroligt bange, når
han kan mærke et anfald, og det er
rigtig grimt at opleve sit barn være så
angst over noget, han ikke kan styre.

Man føler sig fuldkommen magtesløs,
siger Tonny.
Sønnens mange anfald og Tonnys
voksende viden om epilepsien og dens
konsekvenser gjorde, at hans umiddelbare lettelse over diagnosen langsomt blev afløst af en stadig større
bekymring og frustration over sønnens
tilstand. Ikke mindst fordi det viste
sig, at medicin ikke dæmpede eller
begrænsede anfaldene.
- Han har været umulig at medicinere. Hver gang han har skiftet
præparat – og efterhånden har han
prøvet de fleste på markedet – er mønstret det samme: Det går fornuftigt i
optrapningsfasen, men når han når
den maximale dosis, vender anfaldene
tilbage med fuld styrke, siger Tonny.

Skoleskift
Epilepsien har langsomt, men sikkert
tappet Christoffer for selvtillid og selvværd. Han kan godt mærke, at han
ikke længere er på niveau med sine
jævnaldrende. Konkret har han oplevet
både skole- og klasseskift inden for
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relativt kort tid, og det har haft negative konsekvenser for ham socialt.
- Da han blev udskrevet, fortsatte
han på friskolen her i byen. Han var
utroligt glad for skolen og kammeraterne, der har kendt ham altid. Det er
en lille by, vi bor i, og alle fritidsaktiviteter for børn er samlet omkring skolen. I slutningen af 3. klasse meddelte
skolen, at de ikke havde ressourcer til
at have ham gående, hvilket på det
tidspunkt kom noget bag på mig. Det
virkede ellers som om, de var indstillet
på at lade ham fortsætte, ikke mindst
fordi vi gennem vores kommune havde
skaffet ham støtte ud over den støtteperson, han havde i forvejen. Men
pludselig sagde de nej. Christoffers mor
og jeg gik med det samme i gang med
at finde et alternativt skoletilbud. Da
det ikke var muligt før efter sommerferien, blev han undervist hjemme i godt
to måneder, fortæller Tonny.
Efter sommerferien begyndte Chri
stoffer i 3. klasse på en folkeskole i
nærheden, men allerede i efterårsferien blev han flyttet over i en specialklasse på samme skole.
- Her går han sammen med fire
andre børn, der blandt andet på det
faglige område ligger på meget forskellige niveauer. Han har stort set intet
socialt fællesskab i klassen, og jeg kan
tydeligt mærke, at det gør ham ked
af det. Skolen har også indrømmet, at
han har været svær at placere og ikke
passer ind i klassen, men der er ikke
noget alternativ, siger Tonny.

Fritstillet fra jobbet
Når et familiemedlem får epilepsi, har
det næsten altid konsekvenser for hele
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familien. Det gælder også for Tonny og
hans to døtre på 14 og 18 år.
- Jeg synes, begge pigerne har betalt
en del for Christoffers epilepsi – især
Sigrid på 14 år. Jeg tror, hun ofte har
følt sig svigtet, fordi vi har måttet
bruge så megen energi og opmærksomhed på Christoffer. Vi har forsøgt
at indrette os ved at lade Christoffer
bo meget hos mig, mens Sigrid bor
mest hos min ekskone. Det er muligt,
fordi vi bor næsten lige ved siden af
hinanden, og den løsning er god for
begge børn. Jeg har også været ude at
rejse et par gange med pigerne alene,
og det giver også noget. Som forældre
er man klar til at gøre alt for sine
børn, men det er bare ikke altid nok,
siger Tonny.
Det er ikke bare på det personlige
plan, Tonny mærker konsekvenserne
af sønnens epilepsi. Han er for nyligt
blevet fristillet fra sit job som lærer
på en døgninstitution for børn med
forskellige former for funktionsnedsættelse, hvor han har arbejdet i 10 år.
Begrundelsen var for meget fravær.
- Det er rigtigt, at jeg har tit har
været nødt til at blive hjemme ved
Christoffer. Jeg synes, min arbejdsgiver
har været meget fleksibel, men nu var
smertegrænsen nået – og det kan jeg
på en måde godt forstå, siger Tonny.
Som det ligger lige nu, bliver hans
næste job formentlig i en almindelig
folkeskole. Der er flere grunde til, at
han søger væk fra sit hidtidige arbejdsfelt, men den vigtigste er, at han nu
selv har et barn med handicap.
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Forstå det dog!
- Christoffers epilepsi har påvirket mig
meget på alle niveauer. Og mange af
ens følelser og reaktioner er irrationelle. Man spørger sig selv: ”Hvorfor
skal det lige ramme min søn – og vores
familie? Det må simpelthen være en
fejl…” Men det ved jeg jo godt, det
ikke er. Ellers skal jeg nok blive mindet
om det næste gang, Christoffer har et
anfald, siger Tonny.
- Noget af det sværeste har været
at forklare omgivelserne, hvad en svær
behandlelig epilepsi er for noget – og
hvad konsekvenserne af hans epilepsi
er. Man kan jo ikke se det på ham.
Epilepsi er en meget diffus lidelse.
Til tider fungerer han jo fuldstændig
normalt, men indimellem – specielt i
starten – kunne han være ret grænseoverskridende i sin adfærd. Han mistede nogle af sine naturlige hæmninger,

og hans tålmodighed var ikke stor.
Det har været svært for omgivelserne
at forstå. Og det havde jeg vanskeligt
ved at acceptere. Jeg tænkte: ”Hvorfor
pokker kan folk ikke bare forstå, hvor
svært det er for Christoffer – og os – at
han har epilepsi, og hvad det giver af
problemer?” I dag kan jeg bedre forstå,
at det er umuligt, eller meget vanskeligt for andre at sætte sig ind i, hvad
det vil sige at have et barn med svær
epilepsi. Men det har taget mig lang
tid at erkende, siger Tonny Pedersen.

Operation: Skal, skal ikke
Selvom Tonny har lært at tage én dag
ad gangen, er det umuligt for ham
ikke at tænke på, hvordan Christoffers
liv kommer til at forme sig på længere
sigt. Nøglen til en bedre tilværelse for
sønnen er for Tonny, at anfaldene kommer under kontrol.
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Christoffer er så småt gået i gang
med et udredningsforløb, der skal klarlægge, om operation kan være en
mulighed.
- For mig er tanken om, at min
søn skal opereres i hjernen, en meget
voldsom ting, og hverken jeg eller
Christoffers mor er afklarede med,
om det er den rigtige løsning. På den
anden side kan jeg ikke forsvare, at
han skal blive ved at have så mange
anfald, hvis kirurgi kan hjælpe. Jeg
ved jo, hans epilepsi er invaliderende
for ham på længere sigt, hvis der ikke
sker en bedring.
- Jeg tror, det er vigtigt at have
mange forskellige indgangsvinkler til
hans behandling, især fordi epilepsien
har vist sig så svær at behandle med
medicin. I de sidste par måneder har
Christoffer fået akupunktur en gang
om ugen. Det virker, som om anfaldene
er aftaget lidt, både i styrke og hyppighed, men det er svært at vurdere
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den reelle effekt. Vi føler bare, vi må
forsøge at hjælpe Christoffer på så
mange måder som muligt, siger Tonny.
- Selvfølgelig kan jeg godt blive
bekymret, når jeg tænker på Christoffers
fremtid. Lige nu tyder meget på, at
epilepsien kommer til at begrænse
hans muligheder. Jeg har som alle forældre ambitioner på mine børns vegne,
men måske kommer jeg til at revurdere
mine. Men han er stadig en fantastisk
dreng, og selvfølgelig tror jeg på, han
nok skal klare sig på den ene eller
anden måde, siger Tonny.

- Det er som om nogen slukker
for mig…
Her fortæller Christoffer om
nogle af de ting, der irriterer
ham ved at have epilepsi:
Det jeg hader allermest ved epilepsien
er, hvis jeg får anfald, når jeg har aftalt
at lege med nogle af mine kammerater,
for så bliver det jo ikke til noget.
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Det er også træls, at jeg aldrig må
være alene. Når jeg skal over til min
mor, som bor lige i nærheden, kan jeg
kun gå derover, hvis hun er hjemme.
Når jeg kan mærke, jeg lige skal til
at have et anfald, er det om som, der
er nogen der slukker for mig, sådan
at jeg slet ikke kan styre min krop.
Det er meget mærkeligt og ikke spor
sjovt. Min far har engang filmet et af
mine anfald, og det var underligt at se,
hvordan jeg sad og savlede. Men det var
også godt at se, for så ved jeg, hvordan
det ser ud. De fleste gange kan jeg slet
ikke huske noget af anfaldet, og så
forestiller man sig alt muligt.
Jeg synes, det er rigtig træls at
skifte skole. Jeg var meget glad for
min gamle skole. Jeg kendte alle mine
klassekammerater, og de passede på
mig og var søde ved mig, selvom jeg
havde epilepsi.
Jeg har fortalt på min nye skole, at
jeg har epilepsi. I klassen så vi den
film, der hedder ”Turen der gik i fisk”,
men vi snakkede ikke om epilepsi
bagefter.
Det er også ret irriterende, når jeg
ikke kan huske, hvad lærerne siger.

Det er som om epilepsien stopper
tankerne.
Nogle gange kan det være en lille
smule godt at have epilepsi, for hvis
jeg har et anfald, kan jeg blive hjemme
fra skole og lege. Og heldigvis er jeg
stadig rigtigt god til at bygge Lego
– faktisk behøver jeg slet ikke at kigge
på tegningerne. Dét har epilepsien
ikke ødelagt.
Artiklen er udlånt fra Dansk Epilepsi
forening, som er en patientforening,
som arbejder for at forbedre vilkårene
for mennesker med epilepsi og deres
pårørende. Foreningens oplysnings- og
rådgivningsservice henvender sig især
til forældrene.
Hjemmeside:
www.epilepsiforeningen.dk
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Tonny Pedersen vil meget gerne i
kontakt med andre forældre til børn
med epilepsi på Djursland. Han
kan kontaktes på mailadressen:
hoejrup.pedersen@get2net.dk
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