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Udviklingshæmning

Epilepsi

Når det gør ondt indeni
Epilepsi – og sindslidelse?

Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter om Epilepsi



At skelne

Vi har skrevet dette temahæfte til personalet på botilbud, værk- og
væresteder, til hjemmevejledere og de mange andre på det sociale og
sundhedsfaglige område, som er i daglig kontakt med udviklings-
hæmmede med epilepsi og/eller psykiske sygdomme. 

Med temahæftet ønsker vi at give personalet de bedst mulige kort på
hånden til at skelne mellem to af de lidelser, der oftest rammer
udviklingshæmmede: Epilepsi og psykiske sygdomme. Med gode
observationer er personalet en værdifuld medspiller i den sundhedsfaglige
og sociale behandling og (re)habilitering af mennesker med såvel epilepsi
som psykiske sygdomme. 

Netop den daglige kontakt på botilbud, væresteder m.m. er et stærkt
kort at have på hånden i et tværfagligt samarbejde. Spiller man kortet
rigtigt, kan det give et uundværligt bidrag – ikke bare til at behandle en
eller flere sygdomme – men til helt overordnet at orientere om, at
mennesket med sygdommen først som sidst er et menneske. Ingen andre
faggrupper lærer de meget forskelligartede beboere, medarbejdere og
cafégæster at kende som de pædagoger, social- og sundhedsassistenter,
sygeplejersker og pædagogmedhjælpere, der arbejder dér, hvor
udviklingshæmmede færdes.

Den daglige kontakt og det nære kendskab er også afgørende for at
indrette hverdagen med pædagogisk kvalitet. Daglige observationer kan
således udnyttes både som et pædagogisk redskab til at skabe en mere
harmonisk hverdag og i den tværfaglige kamp mod det enkelte
menneskes nedsatte funktioner. 

Forord
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I dette temahæfte ligger vægten på at beskrive personalets sundheds-
mæssige opgaver – hvilket først og fremmest skyldes, at der efter vores
kendskab ikke findes en skriftligt formuleret viden om pædagogikkens
faglige kvaliteter ved epilepsi og psykiatri. 

Ordliste: Mange faglige udtryk i teksten er forklaret bagest i hæftet.
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At skelne

4



Epileptiske anfald kan få et menneske med udviklingshæmning til at
svinge i humør og tanker. Det ene øjeblik kan han eller hun være glad og
tænke klart – det næste øjeblik være trist og ude af stand til at få hold på
sig selv. Turen fra glad til trist kan være mere eller mindre brat, fra få
sekunder op til nogle uger. Humørudsvingene skyldes ikke altid epileptiske
anfald, men alligevel hænger humør, tanker og epilepsi ofte meget tæt
sammen – i mange tilfælde så tæt, at det er umuligt at sige, hvad der er
hvad. 

Temahæftet her redegør for epileptiske anfald, for psykiske sygdomme
hos udviklingshæmmede med epilepsi og for psykiske forstyrrelser i
tidsrummet op til, under og efter de epileptiske anfald. Formålet er at
give medarbejdere på botilbud, brugere og beboere med
udviklingshæmning og deres pårørende et redskab til at se forskel på
epileptiske anfald og psykisk sygdom.

Temahæftet giver også mulighed for at forstå, hvad den enkelte person
oplever under sine epileptiske anfald eller psykiske perioder. Mennesker
med udviklingshæmning kan ofte ikke fortælle, hvad de oplever, når de
har anfald, eller når de har generende tanker af den ene eller den anden
art. Hæftet her giver et indblik i, hvilke tilstande disse mennesker kan
befinde sig i. Det kan være med til at skabe mulighed for at indleve sig i
baggrunden for de –  indimellem dramatiske – handlinger og ytringer,
som epilepsi og psykiske sygdomme kommer til udtryk i.
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Epilepsi

Det er ikke kun ved psykiatriske sygdomme, at man kan se psykiske
symptomer. Psykiske fænomener kan også optræde ved epilepsi enten
før, under, efter eller mellem epileptiske anfald. 

Rigtigt gode observationer af epilepsi eller psykiske fænomener kan
munde ud i, at de rette personer bliver behandlet med den helt rigtige
medicin – ligesom de kan betyde, at personalet kan tilrettelægge en
skræddersyet pædagogik til den enkelte udviklingshæmmede med
epilepsi eller en psykisk sygdom. 

Det er derfor vigtigt at observere, beskrive og registrere episoder, der er
eller kan være udtryk for epilepsi eller psykisk sygdom. Det er afgørende,
at dette arbejde med dokumentation er kontinuerligt og ensartet. Brug
anfaldskalender, kardex, personalemøder og handleplaner til dette
arbejde.

Det kan være et værdifuldt supplement til observationerne at spørge den
pågældende selv, dennes familie og tidligere kontaktpersoner om tidligere
anfald og psykisk velbefindende. Måske kan deres oplysninger være med
til at be- eller afkræfte en mistanke om epilepsi eller en psykisk sygdom. 

I sidste ende kan forskellen på indadvendte, opgivende, trætte udviklings-
hæmmede mennesker uden livsgnist og friske mennesker med styr på
epilepsien, de psykiske lidelser og med appetit på livet ligge i forskellen 
på gode og rigtigt gode observationer. Eller i forskellen på spredte 
enkeltpædagogers behjertede forsøg på at løfte niveauet - og så den 
veltrimmede, samarbejdende og systematiske organisering af indsatsen
for sunde og glade mennesker med epilepsi og psykiske sygdomme.

Epilepsi og psykiske
fænomener
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Et blomstrende miljø

Hvad enten beboerne, medarbejderne, brugerne eller gæsterne har
epilepsi eller en psykisk sygdom, befinder de sig i 99 procent af tiden
botilbuddet, på jobbet eller på caféen. Vi vil derfor gerne indlede
temahæftet med at lægge vægt på, hvad personalet på disse tilbud selv
skal eller kan gøre for at sikre, at de pågældende mennesker kan trives
med deres sygdom.

Vi anvender betegnelsen en sundhedspædagogisk indsats for at gøre det
klart, at personalet kan gøre en forskel – for det første i forhold til
vurderingen af, hvorvidt de pågældende er syge, for det andet i forhold
til, om de i deres dagligliv opfatter sig selv som sygdomsramte mennesker.
Med hensyn til det første ligger trykket på det sundhedsmæssige, med
hensyn til det andet på det pædagogiske i indsatsen. I begge tilfælde
tilhører hovedrollen dog det personale, der er i daglig kontakt med
brugerne eller beboerne.

Et blomstrende miljø med plads til at være mere eller mindre syg er målet.
Det kan pædagoger og andet personale opdyrke både på kort og på lang
sigt:

• I tilknytning til anfaldsfænomener
• Med en langsigtet strategi.

Sundhedspædagogisk 
indsats
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I tilknytning til anfaldsfænomener
Der er flere måder at vise god omsorg på i forbindelse med et epileptisk
anfald:

• Se efter tegn på, at et anfald er under opsejling. Træf i givet fald de
nødvendige pædagogiske og sundhedsfaglige forholdsregler

• Observer personen, der har anfald. Sørg for, at han eller hun ikke
kommer til skade 

• Undlad at holde personen fast under anfaldet og minimer den fysiske
kontakt med personen, så længe anfaldet står på

• Læg personen i aflåst sideleje, når anfaldet er overstået (ved et
generaliseret krampeanfald)

• Det er individuelt, hvor megen opmærksomhed et menneske har
brug for før og efter anfald. Nogle har brug for trøst eller beroligelse
– mens andre har brug for at blive ladt i fred

• Vurdér, hvad personen er i stand til at foretage sig de efterfølgende
timer og evt. dage 

• Mange er ikke klar over, at epileptiske anfald kan rumme psykiske
træk – eller at psykiske lidelser kan ligne epilepsi. Fortæl derfor om
muligt den enkelte, de pårørende og øvrige medarbejdere om 
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Et blomstrende miljø

anfaldene – hvordan de ser ud, hvor længe de varer, og hvorledes de
påvirker den pågældendes funktionsniveau. Fortæl også om de
typiske kendetegn på epileptiske anfald 

• Fortæl om de muligheder, der kan være for at lave om på små rutiner
i hverdagen. Det kan fx være at drikke mindre alkohol, at gå tidligere
i seng eller at holde en regelmæssig døgnrytme. Diskutér alternativt
mulighederne i personalegruppen

• Undersøg, om den pågældende bruger eller beboer har metoder, der
kan standse anfaldet, mens det stadig er under opsejling

• Overvej, om det vil være en god idé at yde støtte til de personer, der
er angste før og efter anfaldene eller er bekymrede for, om anfaldene
kommer igen

• Hjælp personer med stressudløste anfald til at øve sig i at håndtere
stress og til at blive mere afslappede 

• Se i øvrigt hvilke forholdsregler der gælder for førstehjælp ved
epileptiske anfald (se litteraturlisten bagest i hæftet).

Langsigtet strategi
En mere langsigtet strategi kan bestå i at trimme hele organisationen til
en indsats for de epilepsiramte og/eller psykisk syge. En række vigtige
punkter er:
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• Observér, beskriv og registrér systematisk epileptiske anfald og
påfaldende episoder

• Observér, beskriv og registrér systematisk bivirkninger og psykosociale
konsekvenser af epilepsi og psykiske episoder

• Vær grundige med forberedelsen til samarbejdet med læger eller
andre faggrupper

• Efteruddan personale i epilepsi og psykiatri 

• Uddan ressourcepersoner i epilepsi og psykiatri 

• Tal åbent om epilepsi/psykiatri, fx på personalemøder

• Saml personalets egen viden ind, fx om hvordan man kan forudse
den enkelte persons anfald

• Indarbejd erfaringer (om fx humør efter anfald, eller om hvad den
enkelte kan overkomme i perioden efter et anfald) i de enkelte
personers handleplaner

• Foretag løbende selvevaluering

• Dan støttegrupper for mennesker med epilepsi og/eller deres
pårørende

• Dan netværk med kolleger fra andre botilbud o. lign. 11



Anfald

Det mest kendte epilepsianfald er et krampeanfald, hvor personen falder
bevidstløs om og har trækninger i hele kroppen. Men epilepsi kan vise sig
på et utal af måder – som trækninger i en arm, som forbigående stum-
hed, som underlige fornemmelser, som syner m.m.

Epilepsi er en samling symptomer, der viser sig ved spontane, gentagne
og ensartede anfaldsfænomener med eller uden påvirkning af
bevidstheden.

Kendetegn på et epileptisk anfald 
Anfald hos udviklingshæmmede mennesker med epilepsi varierer hyppigt
mellem flere anfaldstyper. De enkelte anfaldstyper vil dog altid være
ensartede fra gang til gang. Derudover er kendetegnene på, at personen
har et epileptisk anfald, at:

• anfaldet begynder pludseligt
• anfaldet kommer spontant
• anfaldet er kortvarigt (som oftest under to-tre minutter)
• anfaldet slutter brat

Typer af anfald
De fleste anfald er kortvarige. Krampeanfald varer cirka 21/2 - 3 minutter,
andre anfald varer fra få sekunder til halvandet minut. Anfaldene er
forskellige fra person til person: Nogle er ved fuld bevidsthed under
anfaldet, andre er bevidsthedspåvirkede, og nogle er uden bevidsthed. 
Den samme person kan have flere typer epileptiske anfald – men de

Epileptiske anfald
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enkelte anfald vil dog i langt de fleste tilfælde være ens fra gang til gang.
Epileptiske anfald inddeles i to hovedgrupper (figur 1): 

• Partielle anfald, hvor et begrænset område af hjernen er involveret i
anfaldet 

• Primært generaliserede anfald, hvor hele hjernen er involveret fra
starten af anfaldet. 

Figur 1 Kilde: Meinild, H.: Anfaldsobservation ved epilepsi. Videnscenter om Epilepsi 2003 (hæfte, 2. udgave) 13
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Anfald

Partielle anfald
Partielle (delvise) anfald med eller uden efterfølgende ”sekundær
generalisering” starter i et afgrænset område af hjernen og kan sprede
sig til en større del eller til hele hjernen.

Ved simple partielle anfald er bevidstheden bevaret. Anfaldet vil udspille
sig forskelligt afhængigt af, hvilken del af hjernen der er involveret.
Personen oplever stort set sine anfald ens fra gang til gang.

Simple partielle anfald kan bestå i ufrivillige trækninger, fx kramper i en
eller flere muskelgrupper i den ene halvdel af kroppen. Der kan være
sansefornemmelser, fx varme/kuldefornemmelser eller føleforstyrrelser,
opadstigende fornemmelser i mellemgulvet, kvalme eller en
ejendommelig fornemmelse i hovedet. Der kan optræde subjektive
fænomener, som personen kan huske og beskrive efter anfaldet, fx
indbildte sanseindtryk på lugt, hørelse, syn, smag og følesans. Personen
kan opleve det, man kalder déjà vu, som er en illusion om, at en ny
situation fejlagtigt forekommer bekendt, eller det man kalder jamais vu,
som er en oplevelse af, at en kendt situation er fremmed. Det partielle
anfald varer oftest under et halvt minut. Angst kan tillige optræde som en
del af et epileptisk anfald.

Ved komplekse partielle anfald er bevidstheden påvirket. Anfaldet kan
efterfølge et simpelt partielt anfald eller begynde som komplekst. Udover
symptomerne ved simple partielle anfald ses de såkaldte automatismer,
som er formålsløse handlinger, hvor personen foretager sig
ejendommelige ting: Piller ved sit tøj, smasker, går hvileløst omkring,
samler ting sammen o. lign. Man har ikke kontakt til personen, og han14



eller hun svarer i vest, når man spørger i øst. Efter anfaldet følger en
reorienteringsfase, som kan vare fra få minutter til over et døgn, og
personen har ofte ingen erindring om anfaldet og kan ikke forstå
omgivelsernes reaktioner.

Både simple og komplekse partielle anfald kan efterfølges af et
sekundært generaliseret anfald.

Et sekundært generaliseret anfald er altid et tonisk-klonisk krampe-
anfald, hvor personen er uden bevidsthed og ikke kan mærke noget.
Toniske kramper betyder, at alle muskelgrupper bliver fuldstændig stive.
Luften presses ud af lungerne og igennem stemmelæberne, hvilket kan
resultere i et skrig. Personens hud bliver blålig. Efter 15-20 sekunder går
anfaldet over i en klonisk fase, hvor man kan se rykvise trækninger i hele
kroppen, som hos nogle kan resultere i tunge- eller kindbid og afgang af
urin og afføring. Efter anfaldet er personen træt og falder ofte i dyb søvn.
Når den pågældende vågner, er det ikke sikkert, vedkommende selv er
klar over at have haft et anfald. Det afsløres ved træthed, muskelømhed,
hovedpine, tunge- eller kindbid eller afgang af urin og afføring.

Primært generaliserede anfald
Primært generaliserede anfald involverer hele hjernen fra starten af
anfaldet. Den pågældende person er uden bevidsthed, mens anfaldet står
på, men er til gengæld hurtigt sig selv igen.
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Anfald

Primært generaliserede anfald består i hovedtræk af fem typer:
• Absencer
• Myoklonier
• Tonisk-klonisk krampeanfald
• Toniske anfald
• Atoniske anfald.

Absencer er kortvarige og diskrete bevidsthedstab, der varer få sekunder.
De ses oftest hos børn.

Myoklonier er samtidige sammentrækninger af en eller flere
muskelgrupper i begge sider af kroppen. Anfaldene viser sig som
(myoklone) ryk i hoved, begge arme og overkrop. De kan være så
kraftige, at personen kaster, hvad vedkommende har i hænderne – fx en
kop eller et glas. Myoklonier optræder ofte i serier, og indimellem er
bevidstheden påvirket.

Tonisk-kloniske krampeanfald begynder uden varsel. Symptomerne er
som ved sekundært generaliseret krampeanfald.

Ved toniske anfald er alle muskelgrupper fuldstændig stive. Personen
mister balancen og falder som en træstamme. Anfaldet er kortvarigt, og
personen er hurtigt vågen igen.

Ved atoniske anfald mister den pågældende al muskelkraft og synker
sammen. Vedkommende er vågen umiddelbart efter anfaldet.
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Før og under anfald

Mange mennesker med epilepsi mærker det epileptiske anfald komme
nogen tid i forvejen, og mange bruger tid på at komme sig efter anfaldet.
I disse faser kan der vise sig psykiske symptomer. De vil som hovedregel
optræde som et fast mønster omkring anfaldet hos dem, der har dem.
Ikke desto mindre kan de være yderst ubehagelige for den pågældende
person såvel som for omgivelserne.

Vi vil i det følgende beskrive psykiske forstyrrelser i nær tilknytning til
epileptiske anfald – i forhold til om de indtræffer 

• Før et epileptisk anfald
• Under et epileptisk anfald eller
• Efter det epileptiske anfald

Før et epileptisk anfald
I minutterne, timerne eller få dage før et epileptisk anfald kan personen
med epilepsi mærke – og personalet også mange gange se tegn på – at
anfaldet er på vej. Personen bliver måske mere irritabel eller bange,
humøret svinger frem og tilbage; personen kan være glad eller trist. Han
eller hun kan blive overvældet af mærkelige forestillinger og tanker, eller
kan begynde at slå, skubbe, sparke og bide andre. 

Symptomerne forud for et epileptisk anfald vil som regel høre op, når
selve anfaldet går i gang. Derfor oplever den berørte selv – men
undertiden også omgivelserne – anfaldets komme som en lettelse.

Psykiske forstyrrelser 
ved epileptiske 
anfald
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Under et epileptisk anfald
Ét ud af tre mennesker med epilepsi er bange lige før eller i begyndelsen
af det epileptiske anfald. Mange er bange, fordi anfaldet i sig selv er
meget skræmmende – det kan fx være, at de ser døde mennesker eller
føler sig forfulgt. Andre er bange, fordi de frygter for, hvad der kommer
til at ske med dem under anfaldet. 

Under det epileptiske anfald kan nogle føle stærk frygt eller angst.
Frygten føles ofte unaturlig, men kan samtidig være meget stærk. Måske
ser den pågældende syner eller hører lyde samtidig. Ofte kan
omgivelserne opleve, at den anfaldsramte trækker vejret meget hurtigt, at
pulsen stiger, at han eller hun sveder eller rødmer. Der kan også
forekomme kvalme eller en opadstigende fornemmelse i mellemgulvet.

Anfald med frygt o. lign. er som oftest en anfaldstype, hvor personen er
ved fuld bevidsthed. Ikke alle kan kende forskel på en almindelig følelse
af angst og den angstfølelse, der er et led i et epilepsianfald. De kan
derfor tro, at de ikke har et epileptisk anfald, men simpelthen blot er
bange.

Hvis et menneske bliver meget panisk under et epileptisk anfald, kan han
eller hun få en følelse af at være uvirkelig, eller af at verden udenom er
uvirkelig.

Mennesker kan blive triste under et epileptisk anfald, men græder
sjældent.
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Efter anfald

En del mennesker har indbildte lugte-, smags-, høre-, eller synsoplevelser
under epileptiske anfald. Nogle har forfølgelses- eller vrangforestillinger,
mens andre kan få storhedsvanvid. Sådanne anfald kan minde om skizo-
freni eller mani.

I sjældne tilfælde kan nogle epilepsiramte begynde at råbe, spytte, puffe
eller skubbe under et anfald. Nogle kan også tabe eller kaste med gen-
stande, de havde i hænderne, da anfaldet begyndte. Det er kendetegn-
ende for en person, der er aggressiv under et epileptisk anfald, at
aggressionerne ikke er særligt målrettede.

Der kan også følge enkelte positive oplevelser med et epileptisk anfald.
Det kan fx være seksuelle sanseoplevelser, behageligt humør, religiøse
følelser, eufori, glæde, latter og overvældende oplevelser, fx af en højeste
harmoni, sammenhæng og mening.

Efter det epileptiske anfald
Når det epileptiske anfald er overstået, kommer mange tilbage til deres
gamle jeg med det samme. Andre fungerer psykisk og fysisk dårligere end
normalt og kommer sig ikke fuldt ud i timer, dage og nogle gange uger
efter anfaldet. De er forvirrede, omtumlede og ikke ret opmærksomme
på, hvad der foregår omkring dem. Nogle kan græde, være urolige eller
ophidsede, råbe eller skrige. Nogle kan være angste, frygtsomme eller
voldelige. Mange husker kun dårligt, hvad der er sket, hvem de selv er,
eller hvor de er. 
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I denne fase kan omgivelserne fremprovokere negative reaktioner. Det
kan fx ske, hvis en flok mennesker er forsamlet omkring begivenheden,
eller hvis den anfaldsramte af den ene eller den anden grund bliver holdt
fast. Det sker temmelig ofte, at mennesker, der er forvirrede efter anfald,
bliver voldsomme. Volden er dog som regel ikke bevidst rettet mod nogen
eller noget. Typisk er den pågældende person ikke voldelig normalt, og
vedkommende vil almindeligvis heller ikke kunne huske sine handlinger
bagefter. Nogle gange bliver vedkommende voldelig, fordi vrangfore-
stillinger eller indbildte oplevelser på en af de fem sanser virker truende.  

En person, der ser ud til at være blevet klar i hovedet efter et anfald, kan
stadig nå at få en psykisk efterreaktion. Klynger af anfald, generaliserede
kramper eller status epilepticus (en længerevarende tilstand af epilepsi)
kan generelt øge risikoen for psykiske forstyrrelser efter et anfald. 

Personen kan være trist, ligeglad eller bange efter et epileptisk anfald –
deprimeret eller angst. Det følges jævnligt med psykoser eller delirium.
Det kan stå på fra timer til uger efter et anfald. 
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Mellem anfald

Psykiske symptomer mellem de epileptiske anfald kan være led i
psykiatriske sygdomme.

Ligesom psykisk udviklingshæmmede oftere har epilepsi end normal-
befolkningen, har de også hyppigere psykiske sygdomme. Man mener
desuden, at dét at have epilepsi kan øge risikoen for, at der også udvikles
psykiske sygdomme, og at man derfor ser flere psykiske sygdomme hos
mennesker med epilepsi.

De psykiske sygdomme kan inddeles i:

Personlighedsforstyrrelser
Personlighedsforstyrrelser er medfødte forstyrrelser. De viser sig ved, at
man har vanskeligt ved at indpasse sig i almindelige sammenhænge i
familien, blandt vennerne og på arbejdspladsen. 

En af de bedst kendte personlighedsforstyrrelser er det, man tidligere
kaldte for psykopati. Det er en forstyrrelse, hvor personen ikke har megen
omtanke for andre end sig selv og til stadighed ønsker, at egne behov
skal tilfredsstilles uden at tage hensyn til andres ønsker. 

Borderline er en anden personlighedsforstyrrelse, som man ser hos bedre
fungerende psykisk udviklingshæmmede personer. Borderline viser sig ved
et meget svingende humør, hvor den pågældende person har tendens til
at se alt som enten sort eller hvidt. En person med borderline kan lave
splitting i personalet – spille enkeltpersoner i personalegruppen ud mod
hinanden. Mennesker med borderline er ofte flagrende og flirtende i

Psykiske symptomer 
mellem de 
epileptiske anfald
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deres kontakt med andre, uden at deres følelser dog stikker så dybt, når
det kommer til stykket.

Angsttilstande
Angsttilstande kan være af en generaliseret karakter, hvor angsten ikke er
relateret til bestemte situationer eller omstændigheder. Man kan også
have anfald af panikangst. Her er man heller ikke bange for noget
bestemt; angstsymptomerne opstår nærmest ud af intetheden. Endelig er
der fobier, som viser sig ved angst for bestemte ting, fx at være i små rum
eller på store pladser, edderkopper, højdeskræk m.m. 

Affektive sindslidelser
Affektive sindslidelser er det, man tidligere kaldte manio-depressiv lidelse.
Personen har enten en depression eller en mani – nogle personer oplever
dog at have både manier og depressioner. Enkelte kan have en blandings-
tilstand. Depressioner varer ofte i måneder, hvorimod manier ofte klinger
af efter nogle uger. Depressionerne er kendetegnet ved, at man såvel
fysisk som psykisk kører på et meget lavt blus, hvorimod manien er
kendetegnet ved, at der er fuld fart over feltet.

Psykoser
Psykoser er en gruppe af sygdomme, der viser sig ved det, man benævner
som psykotiske symptomer. Psykotiske symptomer er: 
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Mellem anfald

• Hallucinationer, som er oplevelser af ikke-tilstedeværende
sanseindtryk på syn, hørelse, lugt, smag eller berøring 

• Vrangforestillinger, hvor man forvrænger noget reelt tilstedeværende

• Forfølgelsesforestillinger

• Tankeforstyrrelser, hvor man oplever, at noget udefra ændrer på ens
tanker ved tankepåvirkning, tanketyveri eller tanketomhed

Blandt psykoserne er skizofreni den mest almindelige form for psykose.
Skizofrenien er kendetegnet ved, at der foruden psykotiske symptomer
også er en meget dårlig kontaktevne. Den dårlige kontaktevne påvirker
muligheden for et almindeligt samspil med den skizofrene, der ofte
opfattes som levende i sin egen verden. 

Demens
Alle mennesker ældes, og mange bliver demente; de taber de intellek-
tuelle færdigheder, de havde som yngre. For de fleste er tabet så mini-
malt, at de når at blive ret gamle, inden omgivelserne mærker det. Men
mennesker med udviklingshæmning har tendens til at blive demente
tidligere end normalbefolkningen. Den værste form for demens,
Alzheimers demens, ses især hos mennesker med Down’s syndrom, hvor
tilstanden allerede kan starte, når de er i 30’erne. Alzheimers demens er
kendetegnet ved, at den starter tidligt i livet og har et hurtigere nedad-
gående forløb end andre demensformer.
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Psykiske udviklingsforstyrrelser
Psykiske udviklingsforstyrrelser er en gruppe sygdomme, som har specielle
karaktertræk. Den formentligt bedst kendte er autisme, der er kende-
tegnet ved mange ritualer, særinteresser, dårligt sprog og socialt dårlig
kontakt.

Tvangstilstande
Man kan have både tvangspræget tankegang med tvangstanker og
tvangsmæssige handlinger. Alle mennesker har en vis tendens til tvangs-
prægede tanker eller handlinger – fx at man ikke må gå på stregerne på
fortovet etc. En sådan tendens adskiller sig fra det normale i det øjeblik,
tvangstankerne – eller især tvangshandlingerne – får indflydelse på ens
dagligliv, så man fx kommer for sent på arbejde, fordi man skal tjekke
telefonsvareren om og om igen. Disse tilstande benævnes som OCD
(obsessive compulsive disorder).
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Behandling

Behandling af epilepsi

I forbindelse med anfaldene – og også før og efter disse – gælder det 
for personalet først og fremmest om at sørge for, at hverken den anfalds-
ramte eller andre kommer noget til. 

Langt de fleste mennesker med epilepsi behandles med medicin; den
forebygger de epileptiske anfald. Enkelte bliver opereret i hjernen eller får
en såkaldt nervus-vagus-stimulator indopereret i brystet. Børn kan i visse
tilfælde blive anfaldsfri med en kostbehandling – den ketogene diæt.

Behandlingen af epilepsi er i meget vid udstrækning baseret på de 
observationer, personalet på botilbud o. lign. har gjort af beboeren eller
brugeren – så derfor giver gode observationer bedre behandlinger.

Behandlingen foregår bedst i et tæt samarbejde mellem en speciallæge i
neurologi og de fagpersoner, der kender den pågældende beboer/bruger
godt.

Behandling af psykiske symptomer i forbindelse med de
epileptiske anfald
Hvis de psykiske symptomer er epilepsi – d.v.s. indgår som et element 
i den pågældende persons epileptiske anfald – så kræver det ikke
behandling med psykofarmaka. I nogle tilfælde kan det dog være
nødvendigt.

Behandling
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Behandling af psykiske sygdomme
Når et menneske viser tegn på psykiske sygdomme mellem epileptiske
anfald, er det vigtigt, at symptomerne vurderes af en læge – og helst af
en speciallæge i psykiatri. De psykiske sygdomme kræver ofte medicin,
der kan bedre hele den psykiske tilstand. Derfor bør vedkommende selv,
botilbuddets medarbejdere og de pårørende være informeret om,
hvordan epilepsi og psykiske sygdomme kan hænge sammen.
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Slå det op

Absence: Epileptisk anfald, der viser sig ved få sekunders bevidstløshed.
Atoniske anfald: Epileptiske anfald, hvor personen pludselig taber
muskelspændingen i kroppen og derfor ofte falder til jorden som en klud.
Automatisme: Formålsløse handlinger under komplekse partielle
epileptiske anfald, hvor bevidstheden er påvirket. Automatismer ses ofte
som tygge- og smaskebevægelser, eller ved at personen piller og roder
ved sit tøj.
Delirium: Forvirret tilstand med bevidsthedsplumring, desorientering,
hallucinationer og uro.
Generaliserede epileptiske anfald: Epileptiske anfald, der indebærer
unormal elektrisk aktivitet i hele hjernen på én gang.
Hallucination: En sanseoplevelse, som ikke finder sted i virkeligheden,
men føles virkelig.
Kloniske kramper: Kramper med rykvise trækninger.
Komplekse partielle anfald: Partielle anfald, hvor bevidstheden er
påvirket.
Myoklone ryk /myoklonier: Pludselige ryk i arme eller ben.
Nervus-vagus-stimulator: Apparat, der indopereres i brystet med en
ledning op til nerven Nervus vagus. Sender med jævne mellemrum små
strømstød op i Nervus vagus, hvorved den bremser udviklingen af nogle
af de epileptiske anfald.
OCD: Obsessiv-kompulsiv tilstand. Tvangstanker (obsessioner) eller
tvangshandlinger (kompulsioner).
Partielle anfald: Epileptiske anfald, der udspringer fra et afgrænset
område af hjernen.
Psykose: Psykisk forstyrrelse. Kendetegnes ved besynderlige,
virkelighedsfremmede tanker og reaktioner, hallucinationer, desorientering
og manglende sammenhæng mellem følelses- og tankelivet. 

Ordliste
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Psykose efter et epileptisk anfald: Vrangforestillinger, hallucinationer,
tankemylder, maniske eller depressive træk, eller en blanding af det hele.
Psykotiske tilstande efter et anfald forekommer hos hver tiende med
epilepsi. Psykosen kan udvikle sig, efter at brugeren har været frisk og
klar, eller den kan vokse frem af den pågældendes forvirrede sindstilstand
efter anfaldet. En psykose kan udvikle sig timer eller nogle få dage efter
et anfald eller ophobede klynger af anfald. Psykoser efter anfald går som
regel over igen, men de kan vare i flere uger og kan have en tendens til
at komme igen. 
Skizofreni: Psykose, som kan bestå af blandt andet
personlighedsopløsning, kontaktafspærring, føle-, syns- og
hørehallucinationer af aggressiv eller angstbetonet karakter.
Status epilepticus: Enten et enkeltstående epileptisk anfald, der har
varet længere end 30 minutter, eller flere på hinanden gentagne
epileptiske anfald, hvorunder personen ikke kommer til sig selv. Alle
epileptiske anfald kan udvikle sig til status epilepticus. 
Toniske kramper: Kramper med stivhed i musklerne. 
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Videnscenter om Epilepsi

Her kan du få mere at vide om epilepsi.

Videnscenter om Epilepsi er tovholder for

Pædagoger, der rykker ved epilepsi

(netværk for pædagogisk arbejde med

epilepsi hos udviklingshæmmede).

Kolonivej 7, 1.

4293 Dianalund

tlf. 5827 1294

www.epilepsi.dk

Socialt Udviklingscenter SUS

Nørre Farimagsgade 13

1364 København K

tlf. 3393 4450

www.sus.dk

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening tilbyder

information, rådgivning, kurser, støtte og

oplevelser til mennesker med epilepsi.

Kongensgade 68, 2.

5000 Odense C 

tlf. 6611 9091

www.epilepsiforeningen.dk

Videnscenter for Psykiatri og

Udviklingshæmning

Her kan du få mere at vide om psykiske

sygdomme hos udviklingshæmmede.

Psykiatrisk Hospital

Skovagervej 2

8240 Risskov

tlf. 7789 2990

www.oligo.dk

Nordisk Net om Psykiatri og

Udviklingshæmning

Er oprettet på initiativ af og drives af

Center for Oligofrenipsykiatri

Skovagervej 2

8240 Risskov

tlf. 7789 2990

www.euromind.com

Landsforeningen LEV

Har blandt andet et netværk af forældre til

udviklingshæmmede med epilepsi

Kløverprisvej 10 B

2650 Hvidovre

Tlf.: 3635 9696

www.lev.dk
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