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Mange spørsmål dukker opp når man får 
epilepsi tett innpå livet. Kontakt EpiFon1 
for å få noen å prate med. Her finner du 
trenede likemenn som selv har diagnosen  
eller er pårørende til noen med epilepsi.

Alle likemenn har tausehetsplikt.

Om epilepsi

Et epileptisk anfall er resultatet av en forbigående funksjonsforstyrrelse 
i hjernen. Under anfallet, som oftest kommer brått og er tydelig 
avgrenset i tid, finner det sted unormale elektriske utladninger i 
grupper av nerveceller. Etter dette vender personen tilbake til sin 
vanlige tilstand, men kan være trett etter anfallet. Epilepsi er en felles 
betegnelse på de tilstandene der det gjentatte ganger opptrer 
epileptiske anfall. Avstanden mellom anfallene kan være kort 
(minutter) eller lang (opptil flere år). 

Årsaken til de unormale elektriske utladningene kan variere fra person 
til person, og det er ikke alltid at en slik bakenforliggende årsak kan 
avdekkes, selv med moderne medisinsk utstyr. Den tilgrunnliggende 
årsaken kan være en annen sykdom, og det varierer i hvilken grad en 
slik sykdom eventuelt også gir andre symptomer enn anfallene. 

Epileptiske anfall kan klassifiseres i forhold til hvordan de ser ut, og 
hvordan de starter i hjernen. Anfall som ser ut til å omfatte hele hjernen 
fra starten av, kalles generaliserte, mens anfall som tar utgangspunkt 
i en gruppe nerveceller i en avgrenset del av hjernen, kalles fokale. 
Grunnen til at man ønsker å gjøre en klassifisering, er at dette kan 
ledetråder om årsaken til anfallene, og fordi det har konsekvens for 
valget av behandling.

Tidligere var epilepsi en tilstand som mange særlig assosierte med 
unge mennesker, ettersom mange opplever debut av sin epilepsi som 
barn eller ungdom. De siste årene er man blitt oppmerksom på at det 
finnes svært mange eldre med epilepsi.

Epilepsi og alderdom

Mange eldre med epilepsi har hatt diagnosen siden de var yngre, men 
vi vet nå at mange som ikke har forhistorie med epilepsi, får anfall for 
første gang etter passerte 60 år. 

I de vestlige land øker gjennomsnittlig levealder jevnt og trutt, og både 
antallet eldre og andelen eldre i samfunnet stiger. Dette kalles 
eldrebølgen. Den leder også til at antallet eldre med epilepsi øker – både 
de som har hatt epilepsi fra før, og de som først får epilepsi som eldre. 

I tillegg har man sett at sjansen for å få epilepsi, stiger litt etter fylte 50 
år, for deretter å stige kraftig etter at man er blitt 65 år. Denne tiltagende 
forekomsten med økende alder, kommer i tillegg til eldrebølgen, og 
resultatet er at antallet eldre med epilepsi vil øke kraftig i mange år 
fremover. Man regner allerede med at nærmere 1/3 av alle med 
epilepsi, er 60 år eller eldre. 

Grunnen til at sjansen for epilepsi stiger med årene, er at det med 
høyere alder skjer en økning i forekomst av de sykdommene som fører 
til epileptiske anfall. 

Årsaker til epilepsi hos eldre

Epilepsi er den vanligste nevrologiske sykdommen i etterkant av 
hjerneslagsykdommer og demens. 
Dessverre er det langt fra alltid man lykkes i å finne årsaken til at en 
bestemt person har fått epilepsi. Hos de som får sine anfall først etter 
60-65 år, er det vanligvis noe tydeligere hvorfor anfallene kommer. 
Man vet at i denne aldersgruppen utgjør hjerneslag-sykdommene 
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kanskje mer enn 40 % av årsakene. Både infarkter i hjernen som følge 
av blodpropp, og blødning i hjernen kan disponere for å få epilepsi. Man 
regner at nærmere 10 % av alle som har hatt et hjerneslag, senere vil 
utvikle epilepsi. Andre kan få epilepsi som følge av en svulst eller en 
skade i hjernen. Noen ganger er anfallene assosiert til det vi kaller 
degenerative sykdommer, slik som demens-sykdommene. Det er 
imidlertid viktig å understreke at bare et fåtall eldre har en mental 
svikt knyttet til sin epilepsi. 

Anfall

Anfall hos eldre kan opptre med forvarsel eller helt plutselig og 
uforberedt. Mest kjent er tonisk-kloniske anfall, med bevisstløshet 
og kramper i armer og ben (GTK–anfall). Vi tror at disse utgjør om lag 
30 % av alle anfall hos eldre. En annen stor gruppe er de fokale 
anfallene, som kan variere i utforming avhengig av hvor i hjernen de 
kommer fra. Hos de fleste er bevisstheten mer eller mindre påvirket, 
også ved de fokale anfallene (fokale anfall med nedsatt bevissthet), 
men noen mennesker har anfall i helt våken tilstand (fokale anfall 
med bevart bevissthet). Det er ingen sammenheng mellom hvor 
påvirket bevisstheten er, og hvor enkelt det er å forebygge anfallene 
med medisin. 

Når man sammenlikner anfall hos yngre voksne og eldre, kan det i dag 
se ut til at de fokale anfallene hos eldre har noe større tendens til å 
foregå uten ledsagende kramper og rykninger, og de kan da være 
vanskeligere å skille fra andre tilstander som ikke er epilepsi. Vi tror at 
det er sjelden at eldre med epilepsi har myoklone anfall (rykninger i 
armer eller ben) eller atoniske anfall (anfall hvor muskelspenningen 
brått blir borte, slik at man uten forvarsel faller sammen). 

Undersøkelser

For legen kan det være vanskelig å avgjøre om en episode med tap av 
bevissthet, har vært et epileptisk anfall eller om det har en annen 
årsak. Likeledes kan ”hjernedrypp” (som skyldes en plutselig 
forstyrrelse av hjernens blodsirkulasjon) se ut som et epileptisk 
anfall. I noen tilfeller kan det se ut til at ”dryppet” irriterer hjernen 
såpass mye at det faktisk utløses et epileptisk anfall på den måten. 

Den som selv har hatt anfallet, husker ikke alltid alle detaljer rundt det 
som skjedde. Men det er viktig at personen får tid til å forklare det han 
/ hun opplevde ved anfallet. Pårørende eller vitner til anfallet kan ofte 
gi opplysninger som er avgjørende for å stille riktig diagnose. Som en 
hovedregel bør eldre med nyoppståtte anfall, henvises til spesialist, 
men kontroller av tilstanden etter påbegynt behandling kan skje i 
samarbeid mellom fastlege og spesialist. 

Pasienten bør henvises til EEG-undersøkelse. Da bruker man elektroder 
som plasseres utenpå hodet, til å registrere, hvilke typer elektriske 
utladninger som foregår i hjernen. De normale elektriske spennings-
variasjonene i hjernen endrer seg lite med årene, men kommer det 
avvik fra det normale, kan det hos en eldre person være mer vrient å 
bestemme hva slags forandring som observeres. Det kan altså være 
vanskeligere å finne typiske epilepsi-forandringer i EEG fra en eldre 
person, og dette kan gjøre det nødvendig å registrere EEG flere ganger 
eller over litt lengre tid. 

EEG er et hjelpemiddel for å finne ut om en person har epilepsi, eller 
ikke. Årsaken til epilepsien finner man vanligvis ikke ved å registrere 
EEG. I jakten på en årsak blir pasienten ofte sendt til laboratorier for 
både å ta blodprøver og bilder av hjernen med CT- eller MR.                   

      

Behandling

Som hovedregel bør alle eldre som har fått diagnostisert en epilepsi, 
bruke et legemiddel for å forebygge anfall. Det er legens oppgave å 
finne frem til et hensiktsmessig legemiddel. 

Innenfor epilepsibehandlingen finnes det to grupper legemidler. En 
eldre gruppe medikamenter har vært på markedet i flere årtier, og 
betraktes som svært vel utprøvd. En ”nyere” gruppe legemidler har 
blitt introdusert gradvis i løpet av den siste 20-årsperioden. De senest 
ankomne er først helt nylig blitt registrert i Norge. 

Det har vært argumentert for at denne siste gruppen legemidler kan 
ha færre bivirkninger. Dette kan være korrekt i noen tilfeller. På den 
annen side sitter man med lengre erfaring med de tradisjonelle 
medisinene. Forskjellene i statistikkene på ”eldre” og ”nyere” 
medikamenter er antakelig små når man passer på å bruke medisinen 
i korrekt form og i en passende dosering. For den enkelte skal man 
være varsom med bare å ta utgangspunkt i statistikk. Forskjeller i 
effekt, virkningsmekanismer (i den grad det er kjent), omsetningsform 
i kroppen og spekteret av mulige bivirkninger, varierer mellom de 
forskjellige legemidlene. Dette, sammen med et økende antall 
medikamenter, gjør det i dag mulig å ”individualisere” behandlingen. 
Det er særlig viktig hos eldre som kan ha andre sykdommer ved siden 
av, eller som bruker medisiner for andre sykdommer. Noen eldre har 
svikt i funksjon av et eller flere indre organer som skyldes sykdom, og 
uansett finner det med årene sted ”normale” endringer i funksjoner i 
kroppen vår. Vi vet at dette kan påvirke opptak, fordeling, omsetning 
og utskillelse av medisin. Disse forholdene må det tas hensyn til når 
legen skal gi en anbefaling i forhold til valg av legemiddel.    
     

Konsekvenser av epilepsi for eldre

Vi vet at noen eldre blir innlagt på sykehus i forbindelse med at de får 
sitt første anfall. Etter noen dager med undersøkelser kan nesten alle 
komme hjem igjen, men mange eldre kan i denne fasen trenge praktisk 
hjelp, for eksempel til husarbeid og innkjøp. For noen eldre, særlig i 
landlige strøk, vil tap av førerkort skape vansker i forhold til å foreta 
innkjøp og ivareta kontakt med familie og venner.  Dersom man har 
vært anfallsfri i ett år, og det er medisinsk grunnlag for å betrakte 
risken for nye anfall som liten, kan man få tilbake førerkortet. 

Mange med epilepsi blir anfallsfri etter at behandling er startet, men 
ikke alle - selv om de bruker sine medisiner på korrekt måte. Noen 
eldre som bor alene, kan føle seg utrygge ved tanken på at det kan 
komme et nytt anfall. For enkelte kan det være vanskelig å huske å 
ta medisinene til de anbefalte tider. Legen bør om nødvendig gi ut en 
skriftlig oversikt der dosering og klokkeslett er tydelig angitt. Alt i alt 
vil disse forholdene medføre et behov for hjelpeordninger hos mange 
eldre med epilepsi. Det kan være besøk av hjemmesykepleier, hjem-
mehjelp eller tekniske hjelpemidler (alarm, tilpasninger i bolig, m.v.). 

Hvordan går det?

Selv om ikke alle kan garanteres anfallsfrihet, er det bare en mindre 
andel av de eldre som har anfall månedlig eller oftere.  Vanligvis er 
anfallene ufarlige, men det er oftest nødvendig å ta noen enkle 
forholdsregler for å forebygge at man skader seg hvis et anfall skulle 
komme. Som hos andre med epilepsi, kan det være fornuftig å sikre 
nok søvn (ikke alltid så lett for eldre) og å være litt varsom i omgang 
med alkohol. De fleste eldre vil, med noen tilpasninger, kunne ha en 
god pensjonist-tilværelse, selv med epilepsi. 
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Enkelte eldre med epilepsi utvikler psykiske plager med angst eller 
depresjon. Det er viktig å ta dette opp med legen, siden slike plager 
kan skyldes medisinene. I andre tilfeller skyldes de psykiske plagene 
kanskje mer de ulemper og behov for tilpasninger som anfallslidelsen 
trakk med seg, men også i slike tilfeller bør dette tas opp i legetimen, 
siden det ofte er mulig å legge forholdene bedre til rette. 

Oppfølging i helsevesenet

Som nevnt, bør alle eldre med epilepsi ha en oppfølging hos sin fastlege. 
Hvor ofte man trenger time, vil være individuelt. Personer som har en 
aktiv epilepsi, vil i tillegg ha nytte av årlige kontroller hos nevrolog. 

Mange medisiner doseres i henhold til mengden legemiddel som kan 
påvises i blodet, og ikke i forhold til antall 
tabletter. De som bruker slike medisiner, bør ha en blodprøve 1-2 
ganger i året for å sjekke at medisin-mengden er passende. Eldre kan 
av flere årsaker, ha tendens til å utvikle bivirkninger på lavere dose 
medisin enn man kanskje hadde forventet. Bytte av medisin som man 
bruker for annen sykdom, kan noen ganger ha konsekvens for 
omsetningen av epilepsimedisinene. Når man tar blodprøve for å 
kontrollere nivået av medisiner i blodet, vil det ofte være lurt å overveie 
om det skal bestilles andre analyser, også for å sjekke ut alt er i orden 
med blodet, mineralene og indre organer.

Konklusjon

Eldrebølgen bidrar til at vi får flere med epilepsi over 60-65 år. Noen 
eldre er friske utenom sin epilepsi, og har både et fortsatt høyt 
aktivitetsnivå, og forventninger til pensjonist-tilværelsen som kan 
gjøre det utfordrende å tilpasse seg til sin anfallslidelse. Mange eldre 

har andre eller tilgrunnliggende sykdommer, der epilepsi potensielt 
kan bli en stein til byrden. Uansett er mange av de ledsagende 
problemene, enten de har biologisk, psykisk eller praktisk bakgrunn, 
mulige å finne gode løsninger mulige på. Det krever imidlertid en 
bevisst innsats fra godt kvalifiserte helsehjelpere, og en empatisk og 
samtidig kunnskapsbasert forståelse for hvilke spesielle utfordringer 
det byr på å ha epilepsi som gammel.        
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