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Dagens program 

 
• Præsentation af Dansk Epilepsiforening 

• Hvad er epilepsi  

• Symptomer på epilepsi og anfaldstyper hos ældre 

• Registrering af anfald 

• Introduktion til forebyggende behandling  

• Særlige udfordringer/opmærksomhedspunkter ved medicinering af 

ældre med epilepsi 

• Førstehjælp ved epilepsianfald, herunder principper for  akut 

behandling 

• Spørgsmål undervejs… 
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Dansk Epilepsiforening: 

 
• en politisk interesseorganisation der arbejder for, at 

personer med epilepsi får den bedst mulige 

behandling og ikke begrænses i hverdagen. 

• en medlemsstyret organisation  

• er bestående af landskontor med 8 ansatte og12 

kredse med lokale bestyrelser med frivilligt arbejde  

• med økonomisk grundlag primært via  

medlemskontingenter og tips og lottomidler 



 

 

 

 

Hvad arbejder  

Dansk Epilepsiforening  bl.a. med? 

 

 

 

 

 Politisk arbejde, bl.a. sammen med 

   -  Dansk Handicaporganisation 

   -  Danske Patienter   

 Vidensformidling via bl.a.: 

     Informationsmaterialer,  

     konferencer, informationsmøder, 

     Informatørordning, nyhedsbrev, 

      kurser, oplæg på fx  

      uddannelsessteder 

 

 Diverse netværk – sociale/faglige 

       bl.a. med i International Bureau for 

       Epilepsy, IBE, nordisk samarbejde 

 

 

  Støtte til forskning via egen fond 

-       Og meget, meget andet….. 

 

 

 

 

 

 



 

Medlemskurser og øvrige  

arrangementer 
 

 

• Kan  findes i den årlige ”Arrangementskalender” ny på vej… 

• Arrangeres både af frivillige i Dansk Epilepsiforenings kredse og af ansatte 

på landskontoret i Odense  

• Kan være af både faglig og social karakter 

• Hold også øje med : 

 Aktivitetskalenderen på Dansk Epilepsiforenings hjemmeside 

 Oplysninger på de lokale kredses sider – vær obs. på at arrangementer 

udbydes til alle medlemmer uanset hvor i landet man bor. 

 Dansk Epilepsiforenings Facebook side samt Samtaleforum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sygeplejerske Lotte Hillebrandt 

lotteh@epilepsiforeningen.dk 

 

Rådgiverne i Dansk Epilepsiforening 
Træffes på tlf. 66119091  tirsdag 9-14 og torsdag 9-12 & 14-18 

 

Socialrådgiver Helle Obel: 

helleobel@epilepsiforeningen.dk 

 

mailto:lotteh@epilepsiforeningen.dk
mailto:helleobel@epilepsiforeningen.dk


Andre epilepsi instanser, 

landsdækkende 
 

• Socialstyrelsen: 

    Vidensopsamlings – og formidlingsdel  

     (tidl. Videnscenter om epilepsi) (+ hjælpemiddelbasen) 

     Rådgivningsinstansen VISO 

 

• Specialrådgivning om Epilepsi 

• Børneskolen Filadelfia 

 

Vær i øvrigt obs. på at ny aftale netop er indgået på det 
specialiserede socialområde 



Definition på epilepsi: 

Epilepsi er ikke en egentlig sygdom, men en samling 

symptomer, der viser sig ved spontane, gentagne 

ensartede anfald  - med eller uden 

bevidsthedspåvirkning 

 

Dvs. epilepsi er en samlebetegnelse for en masse 

forskellige sygdomme 
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Nogle fakta om epilepsi   

 

• 0,7-1 % af befolkningen i DK har epilepsi 

 

• For nogle varer epilepsien hele livet, for andre er det en afgrænset 
periode 

 

• Epilepsianfald opleves meget forskelligt  

 

• Epilepsianfald kan være lige fra meget dramatiske til  nærmest  
umulige at få øje på. 

 

• Den enkelte kan have flere forskellige anfaldstyper 

 

• Under et anfald mistes kontrollen over hele eller en del af kroppen 

 



Nogle fakta om epilepsi 

 
•Alle mennesker kan få epilepsi men hyppigheden er størst hos børn, 
udviklingshæmmede og ÆLDRE 

 

•Antallet af ældre stiger betydeligt i de næste 50 år, og derfor vil også 
epileptiske anfald blive et stadig mere udbredt problem  

 

•Ikke alle anfald er epilepsi 

 

•Diagnosen epilepsi stilles på baggrund af tilbagevendende, (mindst 2)  
uprovokerede epileptiske anfald, i særlige tilfælde vælges behandling 
dog efter 1. anfald 

 

 
10 



Epilepsi er udtryk for 

• Abnorme og spontane 

elektriske udladninger fra en 

eller flere grupper af 

nerveceller i hjernen 

  

   ”sammenbrud” i  hjernens 

funktioner  i en afgrænset 

periode 



Hvorfor får ældre epilepsi ? 

Utallige sygdomme i hjernen kan være årsag til epilepsi, og hos ca. 1/3 kan 
årsagen ikke findes 

 

Epilepsien kan f.eks. være en følge af : 

•Hjerneblødning* 

•Blodprop i hjernen* 

•Hjernesvulst* 

•Hovedskader* 

•Alkohol/medicinmisbrug 

•Andre sygdomme som påvirker hjernen, fx Alzheimer* 

•Hjernebetændelse 

•Medfødt misdannelse af hjernen                        *hyppigste årsager hos ældre 
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Der er forskellige årsager til anfald hos 

ældre der ikke er epilepsi, bl.a.:  

  

•Besvimelse på grund af for lavt blodtryk  

•Hjerteproblemer  

•For lavt blodsukker  

•Medicin til behandling af andre lidelser, fx psykoser eller 

depression kan sænke krampetærsklen 

•Og så kan det også være et af de første tegn på en blødning eller 

en blodprop i hjernen 

Det er derfor vigtigt at udelukke andre sygdomme, før 

man overvejer diagnosen epilepsi. 

  

 

 



Epilepsi kan vise sig som: 

• Kramper 

• Påvirket bevidsthed 

• Umotiveret adfærd 

• Sanseoplevelser 

• Pludselige fald 

• Små/store ryk 

• Øget/svækket muskelspænding 
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Symptomerne på epilepsien  afhænger af,                        

hvor i hjernen de spontane og abnorme udladninger 

kommer fra  

Bevæge 
Bevæge 

Føle 

Se 
Forstå 

Høre 

Tale Tænke 

Isselap 

*Pandelap 

Tindingelap 

Hjernestamme 

Baglap 
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Hvordan finder man ud af om man har 

epilepsi ? 

• Anfaldsbeskrivelse 

• EEG (elektroencefalografi) 

• Scanning af hjernen 
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Andre tilstande som kan forveksles med 

epilepsi (diffentialdiagnoser) 

• Psykisk udløste anfald/funktionelle anfald (PNES) 

• Akutte forvirringstilstande 

• Besvimelser (måske som led i hjertesygdom) 

• Migræne 

• Lavt Blodsukker 

• Og mange andre… 
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De typiske anfald hos ældre 

• Fokale anfald (kaldes også partielle) 

     ses ofte hos ældre 

 anfaldene starter lokaliseret i en af hjernehalvdelene og kan evt. 

brede sig til hele hjernen 
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Fokale anfald 

- Forekommer hyppigst hos ældre  

 
 

Symptomer kan f.eks. være: 

 

• En opadstigende fornemmelse i maven 

• En underlig smag eller lugt-, evt. synshallucination 

• Føleforstyrrelser i et afgrænset område på huden 

• Pludselig angst, glæde eller depression 

• At man føler sig utilpas 
 



 Fokale anfald 
- Forekommer hyppigst hos ældre  

 
• Fjernhed, ofte med smasken, gumlen, savlen 

• Stirren lige ud i luften, glasagtigt tomt udtryk 

• At man foretager sig ejendommelige ting 

• At man taler sort 

• At man ikke svarer på tiltale 

• Halvsidige trækninger 

 

Man kan både være ved fuld bevidsthed eller 

bevisthedsplumret – men man er ikke bevistløs 
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 Fokale anfald 

- reorienteringsfasen 

       Efter anfald med påvirket bevidsthed  er man ofte forvirret og kan være fra 

minutter til timer om at komme til sig selv 

       

     Der kan herunder  bl.a. ses følgende symptomer: 

• Fortumlet - rodende - urolig 

• Træthed 

• Påvirket hukommelse 

• Følelsesmæssig påvirket 

• Uhensigtsmæssige handlinger 

• Nedsat kraft/lammelse (Todd´s parese) 

• Talebesvær 

 

 
 

 



Fokale anfald 

- reorienteringsfasen 

 

•  kan hos ældre være endnu længere varende, op til 

flere dage 

 

•  er ikke en del af det epileptiske anfald 
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De lokaliserede epileptiske impulser er så kraftige, at de 

efterhånden spredes til hele hjernen. 

Vejrtrækningen ophører, og der optræder stivhed af arme og 

ben, som efterfølges af rykvise trækninger. Man er bevidstløs. 

Anfaldet går over af sig selv i løbet af 1 – 2 minutter og 

vejrtrækningen normaliseres 

 

 

 

Sekundært generaliserede anfald 

 

 
 

 

 



Generaliserede anfald 
 

 Tonisk- kloniske krampeanfald (tidl. kaldet Grand mal) 1 

 

 Starter med en fase, hvor man bliver stiv i hele kroppen (tonisk) 

og mister bevidstheden. Herefter  udvikler det sig til en fase, hvor 

der kommer rytmiske trækninger (klonier) 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.  

       

 



Generaliserede anfald 
 

 Tonisk- kloniske kramper  (tidl. kaldet Grand mal) 2 

  

 På grund af krampe omkring blære og endetarm kan der 

eventuelt komme vandladning eller afføring under anfaldet.  

  

 De fleste toniske-kloniske krampeanfald varer et til to 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, evt. ondt i hovedet. 
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 Relevante oplysninger når anfald registreres 

 

•Alle anfaldstyper, brug gerne tegn 

•Antal anfald 

•Døgnrytme / cyklus 

•Aktuel medicin 

•Evt. anfaldsbrydende medicin 

•Evt. provokerende faktorer 
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Eksempel på anfaldskalender 
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En stor hjælp til en optimal udredning & 

behandling  

 

Skriv ned,  når de I ser episoder i dagligdagen med en 

ændret, umotiveret adfærd 

•  Hvad skete der? 

•  Hvor lang tid varede det? 

 Også efter diagnosen er stillet, er det vigtigt at 

notere  hvis der kommer anfald, så behandlingen kan 

reguleres. 

- Ofte er den ældre ikke selv i stand til at huske sine anfald 
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Behandling af epilepsi   
 
    

 

Medicinsk: 
Forebyggende behandling (2013 ca. 25 præp. kaldet AED = Anti Epileptic Drug) 

Akut behandling                  (Stesolid,  Epistatus/Buccolam, Frisium, Kloralhydrat, mv.) 
 

Kirurgisk: 
Epilepsi kirurgi    20-40 personer pr. år. De fleste voksne opereres for tindingelapsepilepsi 

grundet forkalkning af Hippocampus 

 

Vagus Nerve Stimulation  (VNS ) ca. 300 personer i DK  
 

 

Levevis:         -  Kan evt. anfalds - provokerende faktorer minimeres ?  

                         -  Kan  evt. anfaldsforebyggende tiltag optimeres?                                                                             

 

(Ketogene diæter – mest  brugt til børn) 

                                                                                                                        



Medicinsk behandling af epilepsi 

• Målet med behandling er så få anfald som muligt og færrest mulige bivirkninger 
 
• Valg af korrekt medicin samt dosis i.f.t. epilepisitype 
 
• Det er vigtigt at tage medicinen regelmæssigt, brug gerne doseringsæske og meget 

gerne  depot  formuleringer hvis muligt. 
 
• Undgå så vidt muligt skift imellem forskellige substitueringer 

 
• Glemmer man sin medicin, skal man som udgangspunkt tage den så snart, det kan 

lade sig gøre 
 

• Selv om man har været anfaldsfri i en periode, skal man stadig tage sin medicin  
 

• Jævnligt måling af serumværdier på epilepsimedicin efter aftale med lægen 
 
• Vægtkontrol 

 

• OBS : ca. 30 % er ”medicinsk intraktable”, her er medicin ikke nok 

 
 
 

 
 



Særligt for ældre 

• Det er de ældste patienter, der får den største medicin cocktail, og 

det er særligt problematisk; 

• En ældre krop har svært ved at udskille de stoffer, der skal gennem 

for eksempel lever og nyrer. 

 Ophobning af  stofferne i kroppen giver kraftigere bivirkninger end 

hos yngre patienter. 

 Derfor medicineres ældre med en 25 % mindre dosis af  

epilepsimedicinen ift. yngre voksne. 

 Obs. risiko for interaktioner. (medicin påvirker indbyrdes hinandens 

funktion ) 
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Den bedste epilepsimedicin, er den medicin der:  

• forebygger de epileptiske anfald mest effektivt  

• har de færreste bivirkninger 

• er nemmest at huske at tage 

• indtages færrest gange i døgnet 

Man kan dog i nogle tilfælde fravælge behandling 

Obs: planche med epilepsimedicin i forskellige 

dispenseringsformer 

 

 

 

Behandling af epilepsi hos ældre 
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Bivirkninger af epilepsimedicin (AED) 

 
• Kvalme  

• Sløvhed og døsighed  

• Rysten på hænder eller fødder  

• Ændret adfærd  

• Svimmelhed  

• En demens-lignende tilstand 

    (obs. bivirkninger gr. ”forkert” dispenseringsform til den    

enkeltes behov, fx Deprakine R. som ikke må tygges) 

- Er nogle af de hyppigste, men andre kan også ses 
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Epilepsibehandling  

og osteoporose 

Enzyminducerende AED, ( øget omsætningshastighed) 
 giver også øget knogletab: 
  
 Carbamazepin (f.eks. Tegtetol, Trimonil) 
 Oxcarbazepin (f.eks. Apydan, Trileptal) 
 Topiramat (høj dosis) 
 Felbamat 
 Phenytoin 
  

Måske disponerer epilepsi også til osteoporose 
 
Årsager er endnu ikke kendt 
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  Mulige følgevirkninger af epilepsi hos ældre 

 

• Psykosocialt: 

• Man kan føle sig ”anderledes”  pga. egne eller andres 

fordomme/manglende viden om sygdommen og isolerer sig 

• Angst/utryghed i forbindelse med anfald og tab af kontrol  

     (obs. pårørende) 

• Risiko for angst og depressioner 

• Kognitivt: 

• Problemer med koncentrationen, opmærksomheden, 

hukommelsen 
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Mulige følgevirkninger af epilepsi hos ældre 

 

• Lav stresstærskel, sprog og kommunikationsproblemer, 

f.eks. svært ved at finde ord 

• Øget udtrætning som kan betyde behov for flere pauser i 

forbindelse med aktiviteter 

• Fysisk: 

• Risiko for fald med diverse skader inkl. brud  

    (obs. nogle epilepsimidler kan medføre osteoporose) 
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Hvad kan påvirke anfald ? 

• Søvnmønster  

 

• Medicinforglemmelse 

 

• Ydre stimuli , fx lyd, lugt, berøring, 
tandbørstning, blinkende lys, skarpt 
sollys, TV/PC skærme 

 

• Aktivitetsniveau 

      fx Krævende dagsprogram, stress, 
spænding, glæde 

     Obs at motion er godt - også når man 
har epilepsi 

 

 
• Fordøjelsen 

     Træg mave kan give smerter, kvalme, 
utilpashed og hovedpine, dette kan 
udløse anfald 

 

• Følelsesmæssige udsving 

 

• Alkohol 

 

• Andet 
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Akut anfaldsbehandling  

• Hvornår ? 

• Hvorfor ? 

• Hvordan ? 

 

 

Husk langt de fleste anfald går over af sig selv (ca. 95 %) 
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Akut behandling af epileptiske anfald 

   De fleste epileptiske anfald stopper efter 1- 2 minutter 

 
• Akut behandling bygger altid på en individuel vurdering -ordination 

fra lægen, men som hovedregel påbegyndes behandling efter 3 - 5 
minutters varighed 

• Det kan være nødvendigt at stoppe ophobede* anfald med 
anfaldsbrydende medicin 

• Det er vigtigt at kende forbruget af PN medicin hos den enkelte  

      (hyppig brug af f.eks. stesolid, kan udvikle afhængighed, nedsætte 
effekt) 

 
      *når anfaldene kommer tæt efter hinanden, men med opvågning mellem dem  

 
 

 



Akut behandling af epileptiske anfald 

   Det er vigtigt der er en aftale med lægen: 

   
• Om der skal gives medicin i tilfælde af langvarige eller 

ophobede anfald? 

• Hvis ja, hvilken medicin der skal gives til den enkelte ? 

• Hvornår den skal gives ? 

• Hvordan skal den gives? 

• Må dosis evt. gentages ? 
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Status epilepticus  

• Er  anfald af mere end 30 min. varighed eller gentagne anfald der 

kommer så hyppigt at der ikke opnås normal funktion imellem 

anfaldene 

• Er en livstruende tilstand når der er kramper  

     ”konvulsiv status”  

• Kræver altid behandling for at forhindre komplikationer 

• Kan være det første tegn på epilepsi 

• Særligt hos ældre er der høj dødelighed 

• Findes også i form af ”non konvulsiv status” 

    som er fx vedvarende partielle anfald/ 

     - er også behandlingskrævende men langt mindre aggressivt 

 

 

 

 



Førstehjælp ved krampeanfald 

• Vær rolig, se på klokken 

• Beskyt personen, specielt hovedet 

• Put IKKE noget mellem tænderne 

• Hold ikke personen fast  

• Læg personen om på siden når kramperne er ophørt 

• Giv personen mulighed for at hvile sig og evt. sove når kramperne er ophørt    

• Bliv ved personen til bevidstheden er vendt tilbage 

  og personen kan klare sig selv 
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Førstehjælp ved krampeanfald 
 

• Tilkald kun ambulance hvis: 

 

 - personen er kommet til skade 

 - har anfald i vandet  

 - anfaldet varer mere end 5 minutter 

 - det ene anfald afløser det andet 

 

• Vær altid opmærksom på individuelle aftaler og husk almindelig 
førstehjælp (tal fx beroligende, gå som udgangspunkt ud fra, at 
personen kan se og høre alt hvad der foregår) 

• Vær obs. på at man kan være øm/mørbanket evt. have hovedpine 
efter et krampeanfald 

 

 
 



 
Førstehjælp ved mindre anfald 

  

• Mindre anfald kan påvirke bevidstheden i større eller mindre grad og 
give sig til udtryk på mange måder, for eksempel fjernhed, smasken, 
pillen, ”sort tale”, formålsløse handlinger og angst. 

 

• Vær rolig og sørg for at personen ikke udsætter sig selv for en 
faresituation, eller kommer til skade.  

 

• Bliv ved personen til den fulde bevidsthed er vendt tilbage og 
han/hun kan klare sig.   

 

    (gå som udgangspunkt ud fra, at personen kan se og høre alt hvad der foregår) 
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Fakta om epilepsi og dødelighed 
 

• Mennesker med epilepsi har en højere dødelighed (afhængig af 

underliggende sygdom, epilepsien, samt andre samtidige 

sygdomme) 

• De har 2-3 gange større risiko for at dø uventet idet der hvert  

     år dør ca. 40 - 50 personer  i DK som følge af  SUDEP 

       (Sudden Unexpectet Death in Epilepsy - se folder) 

• Derfor er det  ekstra vigtigt: 

  at få stillet den rigtige diagnose/anfaldstype og tilrettelægge og 

følge den rigtige behandling  

 at kende de  evt. anfaldsprovokerende faktorer for den enkelte  

 at omgivelserne ved hvordan et epileptisk anfald håndteres 
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Spørgsmål, der kan give dig den viden, du har 

brug for om en persons epilepsi: 

• Hvilken slags epilepsi har 

personen? 

• Hvornår og hvor tit har 

personen anfald? Hvordan 

ser anfaldene ud og hvor 

længe varer de? (findes der 

en video?) 

• Er der forhold, der kan 

fremprovokere/mindske 

anfald? 

 

• Kan personen mærke, når 
anfaldet kommer? 

• Hvilken behandling får 
personen med epilepsi? 

     Er der særlige forhold omkring 
behandlingen du bør kende til?  

• Skal der tages særlige hensyn 
til personen på grund af 
epilepsien? 

• Hvordan reagerer personen 
selv på at have epilepsi ? 
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Kilder 

”Basisbog i epilepsi”, 3. udg. af Jørgen Alving, Anne Sabers og Peter 

Uldall, Inkl. dvd med anfaldsoptagelser (dvd kun til fagpersoner), 

Novartis 2008 

”Epilepsi” af Karl Otto Nakken, Cappelen Akademisk Forlag, 2010 

”Tæt på epilepsi”, 6. udg. af Anne Sabers & Mogens Dam, Forlaget 

Underskoven, 2008 

”Referenceprogram for epilepsi” Sundhedsstyrelsen 2005 

”Society, Behaviour and Epilepsy” af J. Pinikana og C. Walker, Nova 

Biomedical Books 2011 

- Og sidst men ikke mindst : Diverse fagpersoner og mennesker med     

epilepsi 
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Hjemmesider/film/henvisninger 

• epilepsiforeningen.dk 

• epilepsi.dk (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri i 

Socialstyrelsen, tidl. Videnscenter om Epilepsi) 

• hjernekassen.dk (udarbejdet af det tidl. Videnscenter for Hjerneskade) 

• raad-om-epilepsi.dk (Specialrådgivning om Epilepsi, landsdækkende 

socialrådgiverbistand på Filadelfia) 

• Film: ”Det kunne jo også være epilepsi” indeholdt på  

      DVD én ”4 film om epilepsi” 

 
 

 



TAK 

• Tak for ordet og opmærksomheden ! 

 

• I er altid velkomne til at kontakte os i Dansk    

Epilepsiforening, også med gode ideer   

 

 

 
                                                                   Lotte Hillebrandt : lotteh@epilepsiforeningen.dk 
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