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Lotte Hillebrandt, faglig konsulent og kursusleder, Videnscenter om
Epilepsi

Fakta om epilepsi
I Danmark er der ca. 55.000 mennesker, der har epilepsi. Det er
mere end en ud af hver 100 personer. Det er dermed en af de hyppigst forekommende neurologiske lidelse overhovedet.

Man har kendt til
epilepsi helt tilbage fra før Kristi
tid. Op igennem
tiden har epilepsi
været
forbundet med diverse
myter om årsager og behandling. Det
har været betragtet som alt lige fra
djævlebesættelse, psykiatrisk lidelse,
gudernes straf, hellig syge, månesyge
til ligfald.

Myter og epilepsi
Den dag i dag er det desværre stadig
sådan, at der eksisterer myter om epilepsi, hvilket bevirker, at uvidenhed
om sygdommen og dens konsekvenser
er medvirkende til, at mennesker med
epilepsi ikke får den støtte og hjælp
fra deres omgivelser, som de har behov
for.
Det at have et epileptisk anfald er
forbundet med en følelse af kontroltab, og følelsen af manglende kontrol
er tæt forbundet med en forringet
livskvalitet for den, der har epilepsien.
Det er vigtigt at forstå, at epilepsi er
en fysisk og ikke en psykisk lidelse.
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En samling af symptomer
Epilepsi er ikke en egentlig sygdom
men en samling af symptomer, der
viser sig ved spontane, gentagne og
ensartede anfald, med eller uden
påvirkning af bevidstheden. Epilepsi
er et neurologisk fænomen, en forstyrrelse i hjernen, som bevirker, at man
ind imellem mister kontrollen over
hele eller dele af sin krop og/eller
bevidsthed. Anfaldene opstår på grund
af en pludselig, forbigående forstyrrelse i en større eller mindre del af
hjernens celler.

Alle kan få et krampeanfald
En del personer kommer ud for at få et
enkelt krampeanfald på et eller andet
tidspunkt i livet. Det kan fx skyldes
udtalt fysisk eller psykisk stress eller
søvnmangel.
Nogle tåler udpræget stress uden
at få anfald, hvorimod andre ikke
tåler så meget, før der kommer et
krampeanfald. Her taler man om, at
krampetærsklen overskrides. Denne
tærskel er forskellig fra person til
person, formentlig betinget af arvelige
faktorer. Krampetærsklen kan dermed
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overskrides hos alle mennesker, hvis
de belastes tilstrækkeligt. Men, for at
begynde at overveje diagnosen epilepsi, skal der minimum have været to
uprovokerede anfald.
Det første trin i udredningen af et
muligt epileptisk anfald er derfor en
udredning med henblik på, om der
foreligger en akut behandlingskrævende sygdom. Først når dette er udelukket, kan man koncentrere sig om selve
epilepsiudredningen.

Epilepsi i alle aldre
Epilepsi kan opstå i alle aldre, men den
er hyppigst hos børn op til 15-års alderen samt hos voksne over 65 år. Nogle
fødes med epilepsien, og andre får den
på et tidspunkt i livet. Dermed kan
epilepsi både være noget, man har i en
afgrænset periode, eller det kan være
noget, man har hele livet. Det er vigtigt, at man ikke betragter mennesker
med epilepsi som en ensartet gruppe
af mennesker med psykiske problemer,
dårlig begavelse og generelt værende
ustabile. Epilepsi kan forekomme hos
alle, lige fra normalt udviklede til
stærkt udviklingshæmmede.

Årsager til epilepsi
Hos en del af de personer, der har
epilepsi, kendes årsagen. De har det,
der kaldes symptomatisk epilepsi.
Årsagerne kan bl.a. være medfødte
misdannelser i hjernen, hovedtraumer,
iltmangel under fødslen, hjernesvulster,
blodpropper i hjernen, hjerneblødning,
alkoholmisbrug eller andre lidelser, som
f.eks. følger efter hjernebetændelse. I
de øvrige tilfælde kan der ikke påvises
en strukturel fejl i hjernen. Disse epi-

lepsier kaldes ideopatiske, som betyder
uden kendt årsag. Her forestiller man
sig, at der foreligger en kemisk fejl i
hjernes biokemiske transmittersystem,
dvs. informationsudvekslingen mellem
hjernecellerne. Chancen for at vokse
sig fra sin epilepsi er størst, hvis epilepsien er ideopatisk.

Der er mange slags epileptiske
anfald
Langt de fleste mennesker forbinder epilepsi med krampeanfald, hvor personen
falder om og ryster kraftigt med arme
og ben. Dette er dog kun ét af mange
forskellige typer anfald. Epileptiske
anfald kan alt efter, hvor i hjernen
forstyrrelsen finder sted, påvirke alle
dele af sanseapparatet, bevægelserne,
stemninger og bevidsthedsniveau.
Nogle anfald er meget dramatiske
med kramper og ophørt vejtrækning.
Andre anfald er præget af formålsløse
og mærkelige handlinger, mens andre
igen er mere diskrete.
De fleste anfald er kortvarige krampeanfald som varer ca. to minutter.
Andre anfald varer fra få sekunder til
halvandet minut.
Af hensyn til valg af behandling
samt forløbet er det afgørende vigtigt at vide, hvilken anfaldstype den
enkelte person har.

Partielle anfald, også kaldet
fokale anfald
De partielle anfald optræder som følge
af en forstyrrelse i en del af hjernen.
Anfaldene kan udvikle sig på to måder:
De kan enten ophøre inden for få sekunder eller vare op til et par minutter eller
udvikle sig til et krampeanfald.
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Når et partielt anfald udvikler sig
til et krampeanfald, spredes den epileptiske aktivitet og involverer hele
hjernen. Dette kaldes sekundær generalisering. Et sekundært generaliseret
anfald er altid et krampeanfald.
Det er en meget voldsom type anfald,
hvor man først bliver stiv i hele kroppen og mister bevidstheden. Herefter
kommer der blandt andet rytmiske
trækninger i hele kroppen, og vejrtrækningen ophører midlertidigt.
Partielle anfald inddeles i simple
partielle anfald og komplekse partielle
anfald.

Simple partielle anfald
Hvis man er helt vågen under et epileptisk anfald, kaldes anfaldet et simpelt partielt anfald. Et simpelt partielt
anfald starter i et afgrænset område
af hjernen, fx kan et anfald vise sig
ved trækninger lokaliseret i den ene
arm, hvis anfaldet udløses fra den del
af hjernebarken, som styrer armens
bevægelser. Hvis anfaldet starter i
sprogcentret i hjernen, vil anfaldet
vise sig ved, at man ikke kan tale. I
nogle tilfælde kan anfald vise sig ved
pludselig ændring i sanseoplevelsen fra
hud, syn, smag eller hørelse, eventuelt
drømmefornemmelse eller hallucinationer.

Komplekse partielle anfald
Ved et komplekst partielt anfald, bliver
man bevidsthedspåvirket og kan ikke
reagere normalt. Et komplekst partielt
anfald kan enten starte i hjernens
tindingelap eller i pandelappen: Når et
partielt anfald starter i hjernens tindingelap, bliver man fjern, som regel
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med et stirrende, glasagtigt blik, eventuelt med smasken eller gryntelyde.
Der kan være fumlende, automatiske
bevægelser af hænder og arme. Af og
til kan man foretage sig usædvanlige
ting som for eksempel at gribe fat i
andre personer, tage tøjet af eller vandre formålsløst omkring. Efter anfaldet
kommer man gradvist til sig selv og vil
først være sig selv efter nogle minutter. Det er almindeligt, at man efter
anfaldet føler sig træt og ikke er klar
over, at der har været et anfald.
Når et partielt anfald starter i pandelappen, kaldes det et frontallapsanfald. Anfaldet er præget af ret voldsomme bevægelser. Typisk ses sving
med armene, spark eller cyklebevægelser med benene, eventuelt grynten,
andre lyde eller ord. Denne type anfald
optræder ofte om natten og ofte flere
gange på en nat. Til forskel fra anfald
udløst fra tindingelappen, vil personen
med frontallapsanfald hurtigt være sig
selv efter anfaldets ophør

Generaliserede anfald
Ved generaliserede anfald er begge hjernehalvdele involveret fra begyndelsen
af anfaldet. Generaliserede anfald kan
komme til udtryk på forskellig måde:
• Absencer
• Myoklonier (myoklone ryk)
• Tonisk-klonisk krampeanfald
• Toniske kramper
• Atoniske

(astatiske) anfald

Absencer
Absencer viser sig ved, at man er
fraværende et kort øjeblik, som regel
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mindre end 10 sekunder. Samtidig kan
der være øjendrejning og eventuelt
en let for- eller bagoverbøjning af
hovedet.
Anfaldet begynder og slutter brat,
og man er bagefter fuldstændig frisk
igen. Absencer kan være svære at få
øje på, men kan optræde flere gange
i timen. Den kortvarige absencetype
optræder stort set udelukkende hos
normalt begavede personer.
Hos den mentalt retarderede ses
oftest såkaldte atypiske absencer. De
er længerevarende 30-60 sekunder og
ledsages ofte af, at hovedet falder let
forover. De kommer oftest et par gange
daglig.
Absencer kaldtes tidligere ”Petit
mal” anfald.

Myoklonier (myoklone ryk)
Myoklonier er pludselige ryk i musklerne, hvorunder man eventuelt taber
eller slynger ting ud af hænderne eller
måske knækker sammen i knæene.
Myoklonierne kan optræde enkeltvis
eller i serier.

Tonisk-kloniske krampeanfald
Tonisk-kloniske kramper er den mest
voldsomme anfaldstype. Anfaldet starter med en tonisk fase, hvor man bliver
stiv i hele kroppen og mister bevidstheden. Efter nogle sekunder udvikler
det sig til en klonisk fase, hvor der
kommer rytmiske trækninger i hele
kroppen. Under anfaldet er vejrtrækningen midlertidigt ophørt, og man
kan blive blå i hovedet. Der kan være
slim og eventuelt blod om munden,
da der kan forekomme bid i tunge
eller kind under anfaldet. På grund af

krampe omkring blære og endetarm
kan der eventuelt komme vandladning
eller afføring under anfaldet. De fleste
tonisk-kloniske krampeanfald varer 12 minutter. Herefter vil vejrtrækningen typisk blive snorkende, og man
vil sove tungt. Man kommer langsomt
til sig selv og er bagefter træt og øm
i musklerne.
De tonisk-kloniske anfald kaldtes
tidligere “Grand mal” anfald.

Toniske kramper
Ved toniske kramper bliver man pludselig stiv i hele kroppen og mister
bevidstheden. Ved anfaldets start kan
det lyde som om, man skriger, fordi
luften trykkes ud af lungerne og forbi
stemmelæberne. Hvis man står op,
mister man balancen og falder. Toniske
kramper er ofte relativt korte, typisk
cirka 10-15 sekunder, og man er hurtigt frisk igen.

Atoniske (Astatiske) anfald
Ved atoniske anfald mister musklerne
deres spænding. Anfaldene viser sig
ved pludselig muskelslaphed, og man
falder sammen. Dette medfører risiko
for at slå sig voldsomt. Personer, der
har denne type anfald, er derfor ofte
nødt til at bruge beskyttelseshjelm.

Uklassificerbare anfald
Til trods for et stort observationsog undersøgelsesprogram vil der altid
være tilfælde, hvor det ikke lader sig
gøre at bestemme, hvilken type epileptiske anfald, det drejer sig om. Hos
udviklingshæmmede kan anfaldene som en følge af hjerneskaden - udløses
fra flere steder i hjernen. Derfor kan
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det være svært at klassificere anfaldene.

Psykogene non-epileptiske
anfald (PNES)
PNES-anfald – eller ofte i daglig tale
pseudoanfald er rent psykisk betingede
anfald, som ligner og forveksles med
epileptiske anfald.
Anfaldene kan forekomme hos både
børn og voksne, nogle der har epilepsi,
nogle, der har haft epilepsi og hos
nogle der ikke har og aldrig har haft
epilepsi.
Mennesker med PNES har så godt
som altid et markant psykosocialt
problem, og disse anfald kræver seriøs
behandling, som bedst varetages i
psykologregi.
Anfaldene udløses ofte på grund af
personens ubevidste ønske om omsorg
og opmærksomhed. Eller det kan være
en måde at afværge krav fra omgivelserne på. Pseudoepileptiske anfald er
forskellige fra gang til gang, ofte længerevarende end epileptiske anfald og
efterfølges ikke af for eksempel søvn
eller konfusion.

Hvordan stilles diagnosen
Diagnosen epilepsi stilles ved en kombination af oplysninger om forløbet af
anfald og undersøgelser i form af EEG
(elektroencefalografi) samt evt. scanning af hjernen. Grundlaget for diagnosen er derfor en grundig anfaldsbeskrivelse, baseret på interview af både
patient og helst flere personer, der har
set anfaldene.
Ved EEG-undersøgelsen måles hjernens elektriske aktivitet via små elektroder, som er anbragt på hovedet. Små
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tynde nåle anbringes i hårbunden eller
små metalplader anbringes ved hjælp
af elektrodecreme i hårbunden eller
ved, at en hue med små huller sættes
på hovedet. Hullerne fyldes med elektrodecreme.

EEG-undersøgelser må ikke
stå alene
Det kan i praksis ofte være svært at
stille diagnosen epilepsi. Det hænger
sammen med, at man nogle gange
finder normalt EEG hos dem, der har
epilepsi, ligeså vel som der kan findes unormalt EEG hos dem, der ikke
har epilepsi. EEG undersøgelser kan
således aldrig stå alene. Det er derfor
af stor vigtighed at få så nøjagtig en
beskrivelse af anfaldene, både af personen selv samt af de pårørende, som
har oplevet anfaldene. Det kan i den
forbindelse være en hjælp at optage et
anfald på video.
Scanninger af hjernen foretages i
det omfang, der er behov for at afklare,
hvorvidt der findes en tilgrundliggende strukturel forandring et eller andet
sted i hjernen.
Da symptomerne ved epilepsi er
så mangeartede, er det dermed også
muligt at forveksle epilepsi med meget
andet. Som eksempel kan nævnes
anfald, hvor en person stirrer lige ud
i luften, så man tror, det drejer sig
om en absence. I virkeligheden drejer
sig måske om dagdrømmeri eller ”tomgang”.
Tilfælde med muskelspændinger, tics
eller besvimelser kan også mistolkes
som værende epilepsi.
Andre tilfælde kunne dreje sig om
de tidligere beskrevne PNES-anfald.
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I nogle tilfælde er det nødvendigt
at indlægge personen, så man kan
observere anfaldene nærmere mhp. en
afklaring.

Forløb og prognose
Epilepsi ytrer sig meget forskelligt
og inddeles/klassificeres derfor efter
årsag, anfaldstype og forløb.
Dette gøres for at kunne have et
grundlag for at vælge behandling samt
for at kunne forudsige noget om forløbet af epilepsien.
På baggrund af anfaldstyperne, EEGet, tidspunktet for epilepsistarten og
en række andre faktorer, er der i dag
beskrevet mellem 30 og 40 mere eller
mindre veldefinerede epileptiske syndromer.
Ved at identificere et syndrom er der
mulighed for vejledning rent behandlingsmæssigt, da der er erfaringer for,
at bestemte syndromer bedst behandles med bestemte præparater, og der
er mulighed for, med en vis margin,
at rådgive om prognose. Det vil sige at
forudsige, om epilepsien vil være let
eller svær at behandle, og om man må

forvente kognitive og/eller adfærdsmæssige problemer.
At stille en syndromdiagnose er en
proces, der kan være langvarig, idet
der kan være forskelligartet start,
og symptomerne optræder ikke alle
nødvendigvis med det samme, eller på
én og samme gang. Et barn kan derfor
godt have haft epilepsi gennem længere tid, inden et eventuelt syndrom
identificeres. Da et syndrom ikke er
en bestemt afgrænset sygdom, men
et erfaret sammentræf af forskellige
symptomer, kan der være meget store
variationer inden for det enkelte syndrom. Nogle syndromer er kendetegnet
ved, at epilepsien er ganske let og går
over af sig selv efter nogle få år, mens
andre syndromer er forbundet med
udviklingshæmning og livslang, svær
epilepsi.
Som det ses af artiklen her, er det
vanskeligt at stille en præcis diagnose,
når det handler om epilepsi. Derfor bør
diagnosen altid stilles af en specialist,
dvs. en neurolog eller pædiater.
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