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Lotte Hillebrandt, faglig konsulent og kursusleder, Videnscenter om
Epilepsi

Behandling af epilepsi
For at få behandlingen til at lykkes bedst muligt er det utrolig vigtigt,
at den, der har epilepsien og de pårørende er indstillet på at følge
behandlingen. Der bør også gives informationer om epilepsiform,
anfald og de evt. medfølgende kognitive problemer samt bivirkninger ved behandlingen, som kan have indflydelse på skolegang,
uddannelse, valg af job, kørekort, familieplanlægning m.v.

Ved nogle epilepsiformer er det
kendt, at der er
specielle faktorer,
der kan fremprovokere anfald,
f.eks. søvnmangel, blinkende lys, psykisk stress og
hormonelle forandringer. Dette er vigtigt i forhold til, om man selv kan gøre
noget i dagligdagen for at undgå/minimere de aktuelle faktorer.
Desuden er det vigtigt at den, der
har epilepsien og de pårørende oplyses
om, hvor de kan få yderligere information og støtte vedrørende epilepsi.

Registrering af anfald
For at kunne måle om behandlingen
er effektiv, er det vigtigt at registrere
antallet af anfald hos den enkelte. For
at gøre denne registrering overskuelig er det en stor fordel at benytte
sig af særlige anfaldskalendere. En

god anfaldskalender indeholder både
anfaldstyper, op- og nedtrapning
af medicin samt evt. brug af akut
anfaldsbehandling. I den forbindelse er
det vigtigt, at der også er mulighed for
at registrere anfald uden for hjemmet,
f.eks. i skoletiden, sådan at hele døgnet er ”dækket ind”. Her må man prøve
at lave aftaler, sådan at registrering
kan ske mest hensigtsmæssigt uden at
blive alt for besværlig.

Forbyggende medicinsk
behandling
Omkring 75 pct. af alle med epilepsi kan blive fri for anfald ved den
rette medicinering. Nogle kan undvære
medicinen efter nogle års anfaldsfrihed. Andre skal have medicin hele
livet, alt afhængig af epilepsitype.
Medicinen fjerner ikke årsagen til
epilepsien, men ved at fjerne anfaldene kan man mindske risikoen for
påvirkning af hjernen med deraf føl9
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gende nedsat hukommelse og evt.
anden form for nedsat intellektuel
funktionsevne.
Det vigtigste mål med behandlingen
er at opnå fuld anfaldsfrihed og ingen
bivirkninger. De hyppigste bivirkninger ved epilepsimedicin er motorisk
usikkerhed, træthed og udslæt. Nogle
bivirkninger er allergisk betingede,
mens andre er dosisafhængige. Det
vil sige, at det er dosisstørrelsen, der
afgør, om der er bivirkninger eller ej.
Ved start på medicinsk behandling
vil der være ca. 60 pct. chance for,
at personen bliver anfaldsfri ved det
første valgte præparat. Hvis der ikke
opnås anfaldsfrihed, kan der blive
tale om behandlingsskift, indtil man
finder den optimale behandling. Man
tilstræber primært at behandle med et
præparat. Men det kan i nogle situationer være nødvendigt at behandle
med op til tre forskellige præparater
i kombination. Flere stoffer i kombination kan virke mere effektivt, men
stofferne forstærker også hinandens
bivirkninger.
Op imod en fjerdedel af alle mennesker med epilepsi vil have anfald, selv
om de behandles med flere forskellige
stoffer i store doser. Her er målet så få
anfald som muligt med så få bivirkninger som muligt.

Når behandlingen startes op
Medicinen bør tages regelmæssigt,
da den skal forebygge anfald. Hvis
behandlingen skal lykkes, er det nødvendigt at have et stabilt indhold af
medicinen i kroppen døgnet igennem.
Det kan i den forbindelse være en
god ide, hvis man tager medicinen i
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forbindelse med andre daglige rutiner,
f.eks. tandbørstning, måltider og lign.
En medicindoseringsæske kan hjælpe
med til at huske, om man har taget
sin medicin.

Andre behandlingsformer
Operation
I de tilfælde, hvor det ikke er muligt
at opnå tilfredsstillende anfaldskontrol
ved medicinsk behandling, kan andre
behandlingsformer evt. komme på tale
fx operation.
Undersøgelse med henblik på operation bør overvejes allerede, hvis den
tredje slags epilepsimedicin ikke fjerner anfaldene, eller hvis medicinen har
utålelige bivirkninger. Desuden skal
der være tale om invaliderende anfald,
dvs. anfald, der lægger en afgørende
hindring for arbejde, skolegang og
almindelig livsudfoldelse.
Hvis operation skal kunne lade sig
gøre, kræves det, at epilepsien udgår
fra ét sted (det såkaldte fokus) i hjernen. Det er endvidere et krav, at det
omtalte sted i hjernen skal kunne fjernes uden alvorlig risiko for mén såsom
halvsidig lammelse, tale- eller hukommelsesforstyrrelser. Man skal med andre
ord kunne ”undvære” den del af hjernen, hvorfra anfaldene udgår. Dette er
ofte en vanskelig opgave, og derfor er
undersøgelsesprogrammet langt.
Oftest vil fokus hos voksne være i
tindingelappen, men især hos børn er
det ikke sjældent andre hjernedele, der
er involveret.
Indsættelse af Vagus-stimulator
En Vagus-stimulator er en lille strømstimulator, der indopereres lige under
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kravebenet. Fra stimulatoren løber en
ledning under huden til en stor nerve
på halsen, der ved hjælp af små strømstød fra stimulatoren, sender impulser
op i hjernen. Nerven på halsen hedder
Vagus, deraf navnet på behandlingen.
Mennesker, der har fået indopereret
en Vagus-stimulator, bliver udstyret
med en særlig stærk magnet. Ved at
føre den hen over stimulatoren i ca.
et sekund kan de, der på forhånd kan
mærke at et anfald er på vej, i bedste fald stoppe eller afkorte anfaldet.
Nogle oplever, at de ved at bruge magneten kan gøre deres anfald mindre
voldsomt.
De hyppigste bivirkninger til denne
behandling er hæshed og hoste.
Den fulde virkning af stimulatoren
viser sig ofte først efter et til to år.
Det er, som om hjernen skal vænne
sig af med at lave anfald. I de tilfælde,
hvor apparatet, efter tre år, viser sig
ikke at have nogen virkning, er det
muligt at fjerne det igen ved en ny
operation. Det er dog ikke muligt at
fjerne ledningen igen, da den vokser
fast på nerven.
Behandling med ketogen diæt
Ketogen diæt har været kendt som
behandling mod epilepsi siden
1920’erne, og behandlingen anvendes
primært til børn.
Ved at fjerne kulhydrat tvinges hjernen til i stedet for at forbrænde fedt
i lighed med, hvad der sker under
faste, som f.eks. under sygdom. Herved
ophobes fedtnedbrydningsprodukter,
ketonstoffer (deraf navnet på diæten),
og dette kan medføre en reduktion i de
epileptiske anfald.

Diæten tilrettelægges ud fra en
ændring af kostens grundelementer;
fedtstof, protein og kulhydrat, sådan
at hovedparten (90 pct.) af energien leveres fra fedt, protein udgør
ca. 8 pct. og kulhydrat mindst muligt,
omkring 2 pct. Desuden skal al væskeindtagelse være under kontrol.
Når diæten tilbydes som behandling er det naturligvis vigtigt at sikre
den nødvendige energitilførsel, således
at barnet vokser og trives normalt.
Diætens indhold af madvarer udregnes derfor individuelt for hvert barn.
Det er afgørende vigtigt, at diæten
overholdes til punkt og prikke. Maden
skal derfor afvejes på specialvægt, og
barnet skal spise hele måltidet.
Som bivirkninger til den ketogene
diæt kan der forekomme forstoppelse,
træthed, påvirkning af leveren, nyresten og forhøjet kolesteroltal. For at
sikre barnets fortsatte trivsel og udvikling følges barnet med vægt, højde,
blod og urinprøver ved kontrol hos den
behandlende læge. Diætbehandlingen
kræver endvidere tæt kontakt til
diætist og evt. sygeplejerske.
For at en behandling med ketogen
diæt skal lykkes, fordrer det ressourcer
i familien, barnets netværk, samt i
behandlersystemet.

Akut anfaldsbehandling
Langt de fleste epileptiske anfald er
ganske korte. De varer højest 2 minutter og stopper af sig selv. Det er
derfor ikke nødvendigt at give nogen
ekstra form for behandling, men hvis
anfaldene ikke ophører inden for 4-5
minutter, kan der være behov for akut,
medicinsk behandling.
11
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Det mest anvendte medikament til
akut anfaldsbehandling er Diazepam
(forhandles som Apozepam, Diazepam,
Stesolid m.v.). Det gives bedst som
et klysma (rectiole), der er en vandig opløsning af stoffet, som gives i
endetarmen. Det er vigtigt at gøre sig
klart, at klysma først virker efter 4-5
minutter hos børn og efter 7-10 minutter hos voksne. Dosis vil afhænge af
kropsvægten, og om man er vant til
at få medicin, der i sin virkningsmekanisme ligner Diazepam.
Diazepam har sløvende bivirkninger,
der i store doser kan hæmme vejrtrækningen. Det er derfor altid vigtigt præcist at have aftalt med lægen, hvornår
og hvor meget der skal gives. Nogle
reagerer med uro og hyperaktivitet, de
får det, der kaldes ”paradoks effekt”.
I så fald findes andre slags anfaldsbrydende medicin, der kan forsøges i
stedet.
Hvis behandlingen ikke standser
anfaldet, eller det ene anfald følger

12

det næste, uden at personen er kommet til sig selv, bør man tilkalde en
ambulance, så personen kan komme
på skadestuen.
I sjældne tilfælde kan langvarige
anfald udvikle sig til status epilepticus.

Status epilepticus
Status epilepticus er defineret som en
tilstand med epileptiske anfald af mere
end 30 minutters varighed eller gentagne epileptiske anfald, der optræder
så hyppigt, at personen ikke genvinder
normal funktion mellem anfaldene.
Efter 30 minutters vedvarende
anfaldsaktivitet er der en betydelig
risiko for, at personen får varige men
i form af kognitive følger/udviklingshæmning. Dette er en akut livstruende
tilstand, som skal behandles straks og
intensivt.
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