
Foreldreundervisning

Lærings og Mestringssenteret
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Autonome funksjoner

Personlighet

Opplevelser Sanser

Bevegelse

Språk/tale

Tanker

Hjernen
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 Nevrologiske utfall har som regel en logisk forklaring ut fra 
hvor skaden eller funksjonssvikten i nervesystemet sitter.
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 Langstrakt rør 

 (hjerne, lillehjerne, hjernestamme, ryggmarg)

 Øvre del foldet og ekspandert

 Hver del karakteristiske hulrom

 Omgitt av væske, innkapslet i hinner og bein
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 Dannelse av hjernestrukturer; 0-20 uker

 Migrasjon (vandring) av celler (6-20 uker)

 Programmert celledød: opptil 6 mnd etter fødsel

 Myelinisering: 13 uker-30 år
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The teen brain: still 

under construction
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 En samling av nervefibre som forbinder to deler av 
sentralnervesystemet

 Utallige slike nervebaner
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 Et epileptisk anfall er forbigående  symptomer på en unormal, 
synkron kraftig elektrisk utlading fra en gruppe nerveceller i 
hjernen

 Ytringsformen vil være avhengig av funksjonen til de 
involverte nervecellene.
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 En hjernesykdom karakterisert ved tilbakevennende  epileptiske 
anfall med nevrologiske, kognitive og sosiale konsekvenser
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 Ca 30 000 mennesker med epilepsi i Norge (ca 0,7% av 
befolkningen)

 Ca 2500 nye per år (50 pr 100 000 innbyggere)

 Ca 50 % får diagnose før fylte 16 år
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 Høyest insidens i 1. leveår, 

 ca 70 pr 100 000

 I gruppen lett PUH er forekomsten ca 15%.

 I gruppen alvorlig PUH < 20 år er forekomsten ca 35%
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 Akutte anfall utløst av f.eks feber, lavt blodsukker, 
hjernebetennelse, elektrolyttforstyrrelser, hodeskade etc.

 Gir økt risiko for senere epilepsi, særlig ved encefalitt og 
hodeskader
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 Anfallsutløsende faktorer

 Refleksepilepsi

 Prodromer

 Timer før anfall

 Aura

 Innledning til anfall

 Iktale, postiktale, og interiktale fenomen
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 Starter i en avgrenset gruppe nevroner i hjernebarken i den 
ene hjernehalvdelen.

 Fokale anfall uten svekket bevissthet 

 Fokale anfall med svekket bevissthet (komplekse fokale anfall)

 Fokale anfall med utvikling til generaliserte tonisk kloniske anfall -
GTK
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 Involverer begge hjernehalvdelene fra starten

 Sterkt redusert bevissthet og husker vanligvis ikke noe etter 
anfallet

 Absenceanfall

 Myoklone anfall

 Kloniske anfall

 Toniske anfall

 GTK-anfall

 Atoniske anfall
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 Inkluderer epileptiske spasmer

 Spesielt hos små barn kan det forekomme anfall som er 
vanskelig å klassifisere
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 En rekke tegn og symptomer forekommer samtidig; finnes over 
20 ulike syndrom

 Debutalder

 Anfallstype(r)

 EEG-funn

 Etiologi (sykdomsårsaker)

 Tilleggsvansker
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Genetikk!
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 Sannsynligvis ofte kombinasjon av genetisk disposisjon og 
ervervede faktorer.

 9% av barn født av mødre med epilepsi utvikler epilepsi. 
Tilsvarende med fedre er 2-3 %.

 Hos barn dominerer fødselsskader og medfødte nevrologiske 
lidelser
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 Sykehistorie

 Anfallsbeskrivelse

 Hyppighet

 Varighet

 Hva skjer- film gjerne!

 Forvarsel

 Postiktale fenomen

 Utløsende situasjon

 Døgnvariasjon mv
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 Sykehistorie forts.

 Svangerskap/fødsel/nyfødtperiode

 Utvikling

 Familiært
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 EEG (standard, søvn, telemetri)

 MR

 Hjemmevideo

 Annet

 Blodprøver, evt spinalvæske, metabolsk screening, genetisk 
utredning
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 Registrering av hjernens spontane elektriske aktivitet ved 
hjelp av elektroder plassert på hodet

 Forteller om  hjernens aktivitet

 Ved ulike hjernesykdommer kan man se forandringer i EEG. 
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 Ca 50% viser forandring ved første registrering

 Ved gjentatt EEG finner man forandringer hos 80-90 %

 3-6% av friske barn kan ha epileptisk aktivitet i EEG uten å ha 
epilepsi
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 Anfallsforebyggende medisiner

 Anfallsstansende medisiner

 Kirurgi

 VNS

 Diett

 Miljøtiltak
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 Forutsigbare

 Ikke forutsigbare

 Kroniske

 (SSE- nettsider)
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 Riktig dose og adm.form

 Lav  startdose, langsom opptrapping

 Medikamentspeil
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 2-års anfallsfrihet?

 EEG uten epileptisk aktivitet?

 Risiko for tilbakefall: 25-40%.

 Delvis et personlig valg.
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 Vær rolig. Ta tiden. 

 Beskytt hodet mot støt

 Aldri noe inn i munnen!!!

 Etter anfall sørg for frie luftveier.
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 GTK > 3-5 min

 Fokale anfall > 15 min

 Serieanfall, individuell forordning

 Stesolid prefill

 Buccolam munnvann
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 Gjentatte anfall uten bevissthetsoppklarning mellom anfallene, 
evt. kontinuerlig anfallsaktivitet.

 Spesielt alvorlig ved GTK-anfall

 Kan utløses av for rask nedtrapping av medisiner 
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 70% kan regne med anfallsfrihet etter oppstart av 
medikamentell behandling

 Debut i barnealder, ingen nevrologiske tegn, ukjent årsak best 
prognose

 Fokale anfall, tilleggslidelser gir dårligere prognose
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 Skolefaglige problemer

 Sosiale problemer

 Lav selvtillit

 Lav motivasjon

 Konsentrasjonsvansker

 Lav arbeidsevne
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 Tilpasninger på skolen, eksamen mv

 Hjelpestønad

 Utvidet rett til sykepengedager ved sykt barn

 Avlastingsordninger

 Overvåkningsutstyr
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 Noen få restriksjoner i fritidsaktiviteter, valg av utdannelse og 
yrke.

 Spesielle regler når det gjelder førerkort

 Svangerskap må planlegges
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