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Hvad er særligt for kvinder med epilepsi ? 

Ønske graviditet  

 

↓ 

 

Mulighed for at blive 

gravid Fertilitet 

 

Sikker Graviditet  

for mor og barn 

 

 

 

 

Undgå graviditet 

↓ 

 

↓ 

Sikker prævention 



 

Særlige Problemstillinger: ved behandling 

af kvinder med epilepsi.   
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Prævention 

P-piller 

P-ring 

Spiral 

P-stav 

Kondom 
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Epilepsimedicin 
Prævention 

Og hvilken betydning har det? 

 

Utilsigtet graviditet 



Udvikling af 

antiepileptika 

1900 1920 1940 2010 2000 1980 1960 

Bromid 

Gabitril 

Lamotrigin, Lamictal 

Sabrilex 

Apydan, Trileptal 

Tegretol, Trimonil, Karbamazepin 

Zarondan 

Fenemal 

Fenytoin 

Lyrica 
Keppra, Levetiracetam 

Topiratore, Topimax, Topiramat 

Gabapentin 

Deprakine, Delepsine, Orfiril 

Inovelon Vimpat 

Zebinix 
Trobalt 



Epilepsimedicin og P-Piller 
Nedsætter  

virkningen af P-piller 

 

 Fenytoin 

 Fenemal /Primidon 

 Tegretol, Trimonil  

 Apydan, Trileptal  

 Taloxa  

 Topimax, Topiratore  

 Zebinix  

 
  + P-Piller 
  >50 mg østrogen 

Nedsætter ikke  

virkningen af P-piller 

  

 Deprakine, Delepsine, Orfiril  

 Lamotrigin, Lamictal 

 Gabapentin 

 Lyrica  

 Gabitril 

 Keppra  

 Zonegran 

 Vimpat  

 Trobalt 
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Nedsætter  

virkningen af P-piller 

 

 Fenytoin 

 Fenemal /Primidon 

 Tegretol, Trimonil  

 Apydan, Trileptal  

 Taloxa  

 Topimax, Topiratore  

 Zebinix  

 
  + P-Piller 
  >50 mg østrogen 

Nedsætter ikke  

virkningen af P-piller 

  

 Deprakine, Delepsine, Orfiril  

 Lamotrigin, Lamictal 

 Gabapentin 

 Lyrica  

 Gabitril 

 Keppra  

 Zonegran 

 Vimpat  

 Trobalt 
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Epilepsimedicin,  

der påvirkes af P-piller  
 

 

 Lamotrigin, Lamictal 
 

 

 

 Apydan, Trileptal  

 Deprakine, Orfiril 

 Zebinix  

 
Og hvorfor det? 
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Epilepsimedicin i kroppen 
 

 

 

 Lamotrigin, 

Lamictal 

 

 Apydan, Trileptal  

 Deprakine, Orfiril  

 Zebinix  

 



Epilepsimedicin i kroppen  

samtidig med P-piller 
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Epilepsimedicin,  

der påvirkes af P-piller  

Og hvilken betydning har det? 

 

Tab af anfaldskontrol /  

øget anfaldshyppihed 



Fortrydelsespiller? 

Kan være nødvendigt med  

dobbelt dosis ved  

medicin, som nedsætter  

virkningen af p-piller  

men påvirker ikke epilepsimedicin 
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Sexuel dysfunktion 

Hvad er normalt? 

 

 Sexuel ”utilfredshed” 

26 % af alle mænd 

43 % af alle kvinder  

 

 Manglende eller lav sexuel interesse 

15% af alle mænd 

22% af alle kvinder      
   (Frenken 1976, Golombok 1985) 

 



 Epilepsi og Sex  

Nedsat lyst til sex 

Nedsat evne til sex 

Nedsat selvværd 

Angst for anfald  



 
 
 

Progesteron Østrogen

Corpus luteum

Follikkel

Ovarier

Testosteron

Spermatogenese

Testes

LH / FSH

Epileptisk aktivitet i hjernen 

 

Ændret hormonbalance 

Både lyst og evne til at have sex kan 

påvikes af epilepsi  







Ændret hormonbalance   

      

Menstruationsforstyrrelse 
 
 

Ovariecyster 
 
 

Polycystisk ovarie syndrom 
 
 

Tidlig overgangsalder 
 



Polycystisk Ovarie Syndrom 

 

Menstruationsforstyrrelser 

Overvægt 

Mandlig behåring 

Bumser, skaldethed  

 

 

 Infertil 

Sukkersyge 

Hjerte-kar sygdom 
 

 Optræder hos 30 % som er 

behandling med valproat 

(Deprakine, Orfiril)  

 

 14% i befolkningen som helhed 

 

        

 

  Betts, Seizure 2003 

     



Hormonforstyrrelser 

 
•Infertilitet 

•Hyposexualitet 

 

Polycystiske  

ovarier 

Maskulinisering 
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Epilepsi og graviditet 

      
Graviditetens 

påvirkning på 

epilepsien 

 

Epilepsiens  

påvirkning på   

graviditeten 



   Epilepsi og graviditet 

 

Forværres epilepsien? 

Øget risiko for komplikationer? 

Øget risiko for misdannelser? 

Påvirker anfald fostret? 

Øget risiko for anfald under fødslen? 

Skal behandlingen ændres? 

Kejsersnit? 



Epilepsi og graviditet 

      

Risiko for fosterskade ? 
 

 På grund af epilepsimedicin ? 

 

 På grund af anfald ? 

Epilepsiens  

påvirkning på   

graviditeten 



Risiko for medfødte misdannelser 

Alle typer epilepsimedicin kan give 

risiko for medfødte misdannelser 

 

Risikoen er størst ved: 

 

Behandling med valproat  

 

Ved høje doser af epilepsimedicin 

 

Når der gives flere typer medicin 

samtidig 



Eksempler på medfødte misdannelser 
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 Føtalt antiepileptika syndrom 

 

Ansigt- og kranie deformiteter 

Større misdannelser 

Forsinket udvikling 

 

 

Kan ses ved ”alle” typer epilepsimedicin 

 

Er hyppigst set når moderen har fået valproat 
 



Udvikling af 

antiepileptika 

1900 1920 1940 2010 2000 1980 1960 

Bromid 

Gabitril 

Lamotrigin, Lamictal 

Sabrilex 

Apydan, Trileptal 

Tegretol, Trimonil, Karbamazepin 

Zarondan 

Fenemal 

Fenytoin 

Lyrica 
Keppra, Levetiracetam 

Topiratore, Topimax, Topiramat 

Gabapentin 

Deprakine, Delepsine, Orfiril 

Inovelon Vimpat 

Zebinix 
Trobalt 



Hvordan har man fundet ud af det ? 

Nye versus gamle antiepileptika 



EURAP 
 

                   Et Internationalt Register af studie 

Et internationalt studie med henblik på at 

sammenligne risikoen for medfødte 

misdannelser ved behandling med 

epilepsimedicin  



                                                                                                                                                                             

 

EURAP: 40 deltagende lande 



Centralt 

Register 

Informeret  

samtykke 

EURAP 

National 

koordinator 

Rapporterende 

læge 

Patient 
Resultat 

vurdering 



Krampeanfalds indflydelse på fostret 

 

 Iltmangel 

 

 Fald på maven 

 

 



Epilepsi og graviditet 

      

Risiko for 

anfaldsforværring ? 
 

 Øget anfaldshyppighed ? 

 

 Tab af anfaldskontrol ? 

Graviditetens  

påvirkning af   

epilepsien 



 Ændring af anfaldshyppighed 

 

Øget anfaldshyppighed ca. 20 % 

 

Uændret anfaldshyppighed ca. 70 -75 % 

 

Nedsat anfaldshyppighed ca. 5 – 10 % 

 

 
 



Årsager til øget anfaldshyppighed 
Fysiske årsager 

 Nedsat serum koncentration af epilepsimedicin  

 Opkastning, øget fordelingsvolumen,  

 Øget medicinudskillelse  især lamotrigin   

    

 Ændringer i hormonbalance (østrogen / progesteron forhold) 

 

Psykologiske årsager 
 Stress  

 medicinforsømmelse 

 

Søvnmangel 



Årsager til ændring i 

anfaldshyppighed 

Nedsat anfaldshyppighed 

 

 alkohol abstinens 

 bedre compliance 
 

Uændret anfaldshyppighed 

 

 nye og bedre præparater 

 monitorering 

 



Råd ved  

ønske om graviditet / er gravid  

 Planlægge graviditeten 

 Færrest mulige typer medicin 

 lavest mulige dosis 

 2 (-3) daglige doser 

 Tilskud af 0,4 - 5 mg folinsyre 

 

 Foster undersøgelser 

 Udvidet UL scanning 

 (Fostervandsprøve) 

 Kontrol under graviditet 

 Månedlig kontrol neurolog / obstetriker 

 Månedlig blodprøve 

 Vejning og justering af dosis 

 Tilskud af K vitamin sidste grav. måned 

(enzyminducerede) 

   

 

 Efter fødslen  

 Kontrol efter 2 - 14 dage  

 Blodprøve 

 Justering af dosis 

 

 



 

 

Langt de fleste kvinder 
kan opnå en ukompliceret 
graviditet 

 

Husk tilskud af folinsyre 

 

Undgå valproat hvis 
muligt eller lavest mulig 
dosering 

 

Skal følges tæt under 
graviditen 

 

 

 

 

Graviditet 
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Amning 
Alle kvinder opfordres til at amme deres børn uanset 
hvilken type medicin man får 

 

Dog særlig opmærksomhed hvis moderen får  

 
 Fenemal, primidon 

 Rivotril eller Frisium 

 

 Eller hvis barnet er for tidlig født 

 

Hvis barnet følger vægtkurven er der som regel 
ikke noget problem 
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Overgangsalderen 
Kvinder med epilepsi kan gå i tidlig 
overgangsalder 

 

Især hvis man har haft høj anfaldshyppighed 
 

Kvinder som har fået visse typer af 
epilepsimedicin har øget risiko for tidlig 
knogleskørhed 

 

Kvinder med epilepsi bør tage tilskud af kalk og 
D-vitamin 



Overgangsalderen 
Hormontilskud  

 

Indeholder de samme hormoner som P-Piller  

 

Skal derfor tages med samme forsigtighed og 
efter blodprøvekontrol som når man får P-Piller 

 

Og omvendt -- 


