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Epilepsiførstehjælp
Ved krampean
fald:
Vær rolig. Per
sonen har ikke
smerter og er ikke
i livsfare.
Beskyt perso
nen mod stød og slag.
Når kramperne er ophørt så forsøg
at lægge personen om på siden, løsn
stramt tøj og sørg for, at munden er fri
for spyt, slim mv., så vejret kan trækkes uhindret.
Put aldrig noget i personens mund
under anfaldet – det skader mere
end det gavner, da det kan forårsage
knækkede tænder og i værste fald
medføre farlige vejrtrækningspro
blemer.
Tilkald kun ambulance, hvis:
• kramperne har varet mere end 5
minutter
• anfaldene gentager sig
• anfaldene sker under badning
• personen er kommet til skade
Bliv ved personen til bevidstheden er
vendt tilbage og han/hun kan klare
sig.
Ved mindre anfald
Mindre anfald kan påvirke bevidstheden i større eller mindre grad og
give sig til udtryk på mange måder, fx
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fjernhed, smasken, pillen, ”sort tale”,
formålsløse handlinger og angst.
Vær rolig og sørg for at personen ikke
udsætter sig for en faresituation, eller
kommer til skade.
Bliv ved personen til den fulde
bevidsthed er vendt tilbage og han/
hun kan klare sig.
Specielt et krampeanfald kan se
meget dramatisk ud, men som det
kan ses, kræves ganske få ting for at
hjælpe personen bedst muligt.
At det er en person med epilepsi vil
man ofte kunne få at vide ved hjælp
af anfaldskalender med medicinkort,
som man bærer på sig, gerne i pung
eller lignende.
Nogle personer med epilepsi bærer en
såkaldt SOS-kapsel. Det er en metalkapsel på størrelse med en 2-krone,
som kan bæres i en halskæde, et
armbånd eller sidde på urremmen. I
kapslen kan redningsfolk finde de mest
nødvendige oplysninger om personen.

Hvordan anfald kan opleves
Herunder er oplevelser fra to personer,
som ikke er bevidstløse under deres
anfald.
En 25-årig mand fik anfald med kramper
i højre arm og ben, og samtidig kunne
han ikke sige noget. Han var vågen og
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klar under anfaldene, men kunne ikke
stå op, når de kom. Derfor lagde han
sig ned på jorden, indtil anfaldene var
ovre efter ca. to min. Selvom anfaldene
ikke var særlig generende, blev den
unge mand mere og mere bange for at
få dem. Han oplevede nemlig, hvordan
folk styrtede til, når han lå på jorden
med anfald. De proppede snavsede
lommetørklæder ind i munden på ham,
fedtede tegnebøger, nøgler eller lommeknive omviklet med tørklæder. Da han
var helt vågen og klar under anfaldene,
kunne han registrere alting. Men på
grund af kramperne kunne han ikke
bede de velmenende om at holde sig
væk. Heldigvis fik han ikke ødelagt sine
tænder, da han under anfaldene ikke
bed voldsomt sammen. (Fra bogen Tæt
på epilepsi, 2002, s. 32.)

Digt af Janne Jørgensen 14 år:
Jeg blev syg
Jeg blev bange
Hvad er det,
Der sker med min krop
Oh, nu sker det igen,
Sæt dig ned, læg dig.
Prøv at slappe af, prøv!
Det er svært, meget svært.
Fordi, du ved, at folk glor,
At du måske slår dig
Eller bliver kvalt i et eller andet
Så er det sygehus igen.
Jeg vågner, har hovedpine.
Ligger i en ambulance
Og tænker på folk,
Bare de vidste!
Bare de vidste,
At jeg ikke behøver
den ambulance,
men bare hjem og sove
sove, sove, sove.
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