
Epilepsi & Manderollen 

 

 



Definition af en ’han’ 

• ’Et individ som producerer små, som regel 

motile gameter, der kan befrugte æggene’  



Den lille forskel 

• Tilværelsen er ens for de to køn op til 6.-7. uge, hvor 
forstadierne til testiklerne dannes.  

• Allerede på dette tidspunkt, hvor fosteret måler 4-5 
mm, er indholdet af kønshormoner i blod og væv 
forskellige hos de to køn. 

• Fra uge 8 dannes testosteron, hvilket fører til de 
mandlige kønsorganer fra 10. uge.  

 



6 uger gammelt foster 

 



Den normale mandlige funktion 

• Testiklerne har 2 hovedfunktioner:  

 

– Dannelsen af det mandlige kønshormon 
testosteron.  

– Dannelsen af sædceller  

 



Testosterons funktioner 

 
• ansvarlig for udviklingen af kønsorganerne 

• af betydning for muskelmassen 

• stimulerer sekundære seksuelle maskuline 
karakteristika 

• har betydning for seksuel adfærd  



Aktivt testosteron 

• Testosteron findes i blodbanen i flere former:  

 
– Hovedparten er stærkt bundet til det seksual hormon 

bindende globulin (SHBG) 

– ca. 1-2% er frit cirkulerende  

 

– Det er frit cirkulerende hormon der er aktivt. 

 

 



Mandligt hormon hos mænd med epilepsi 

 

 

–  Ca. hver 3. mand med tindinge-laps-epilepsi har 
for lidt mandligt hormon. 

– Mængden af hormon falder mere end forventeligt 
i forhold til alderen. 

 



Testikel funktionen 
 

• Sædcelle dannelsen foregår i trin, der begynder i selve testiklen og ender 
med modning i bi-testiklen.  

• Processen er meget følsom over for påvirkninger ude fra.  

• Der går ca. 74 døgn fra de første skridt i spermatozo dannelsen til den 
modne spermatozo kan frigives.  

• Den normale mand producerer ca. 200 millioner  

       spermatozoer i døgnet. 

• Flere end 12% skal være normale. 

 

 

  

 



‘Sterilitet’  
 

• Manglende undfangelse hos et par efter 12 
måneders ubeskyttet sex.  

• I en tredjedel af tilfældene, findes årsagen hos 
manden. 

• Årsager til mandlig sterilitet: 
– mangel på vitamin B, E and A 

– tobak, alkohol 

– infektioner, tungmetaller (kadmium og bly), 
gonadal bestråling m. m.  

 

 



Årsager til sterilitet hos mænd  

 

• hypothalamus: yderst sjældent (som regel 
medfødt) 

• hypofyse: tumorer, traumer, infarkter, bestråling 

• testes: østrogen producerende tumorer, 
genetiske faktorer 

• systemiske årsager: misbrug af alkohol, rusgifte 
og levercirrose/insufficiens. 

  

 



Sterilitet hos mænd med epilepsi 

 

• Hos op imod 90% af mænd med epilepsi: 

–  problemer med sædkvalitet.  

 

• Mænd med epilepsi har kun ca. 1/3 chance for at 
blive fædre i forhold til deres søskende. 

 

• Mænd med lokalisationsrelateret epilepsi: 

– Mindst chancer v. epilepsi-debut før 20 års alderen. 



Sterilitet og epilepsi-medicin 

• Mistanke om en direkte effekt på testikel-funktion af 
carbamazepin (fx Tegretol) og valproat (fx 
Deprakine).  

• Epilepsi-mændene havde hyppigere misdannede 
sædceller og nedsat sædcelle-motilitet sammenlignet 
med kontrol-personer. 



Seksuelle problemer hos mænd 

 

• Manglende lyst til sex (nedsat libido) 

• Manglende evne til at opnå/vedligeholde 
rejsning (erektil dysfunktion)  

• Manglende evne til orgasme/ejakulation  

 



’Seksuel livskvalitet’ (SQoL)  

• Tilfredsheden med seksuelle aktiviteter (i forhold til 
ejakulation, orgasme, smerter, ubehag)   

• Personens holdninger/adfærd i det seksuelle forhold 

• Indflydelsen af den seksuelle (dys)funktion på parforholdet. 

 

 



SQoL og epilepsi 

• Hos mænd findes en sammenhæng imellem 
aktivt testosteron og lavt seksuelt 
velbefindende (i modsætning til hos 
kvinderne, hvor problemerne var associerede 
til psykosociale faktorer).  

 



1. Lyst: Nedsat libido 

• ’Libido’ refererer til den bevidste del af seksualiteten: fx 
tab/mindsket lyst til seksuel aktivitet og/eller 
drømme/seksuelle fantasier.  

 

• Hyppigste årsager til nedsat libido:  
– testosteron-mangel 

– medicin (SSRI, tricykliske anti-depressiva, anti-testosteron 

– depression 

– psykosociale forhold (alkoholisme, problemer i parforhold, ’stress’) 

 



2. Evnen: Manglende rejsning 
 

• Manglende evne til at opnå/opretholde tilstrækkelig erektion til at gennemføre en 
ønsket seksuel akt. 

 

 



2. Potens-problemer: årsager 

• Blandt ældre mænd: åreforkalkning, medicin, 
sukkesyge. 

• Medfører ofte psykiske problemer, der også 
kan give problemer (skam, skyld, angst, 
depression). 

  

 



Epilepsi og seksuel funktion 

• Potensproblemer op til 5 gange højere hos mænd 
med epilepsi. 

• Dog med klare forskelle afhængigt af epilepsi-typen 

og alvoren.  

 



3: Manglende evne til orgasme/udløsning 

 

• Oxcarbazepin-, gabapentin- og topiramat-induceret 
anorgasmi er rapporteret hos personer med- og uden 
epilepsi.  

 



Hvad kan man så gøre ved det? 

• Udredning/behandling som hos andre mænd: 

– Sexologisk bistand 

– Viagra, Cialis etc. 

 

• Epilepsi-specifikt: 

– Anfaldskontrol 

– Ændring af anti-epileptisk behandling? 

 



Definition af ’rolle’ 

 

   ‘Et individs karakteristika  

   og forventede sociale adfærd‘ 



Manderollen? 



Den typiske ‘manderolle’ 
indebærer at han 

• Har god stilling/indtjening 

• Er fertil/potent 

• Er en far, der altid er til at stole på 

• Er veltrænet 

• Er selvsikker og glad 

• Har en lækker bil 

 

 





God stilling/karriere? 

 

• Blandt engelske arbejdsgivere angav hver 5. , at de 
anså ansættelsen af en person med epilepsi for at 
være et stort problem. 

• Knap hver 2. mente, at epilepsi-diagnosen gav 
anledning til væsentlig bekymring for sygefravær, 
ulykker på arbejdspladsen o.s.v.   

• ’Personer med epilepsi’ sammenlignet med 
’personer uden epilepsi’ er oftere  arbejdsløse eller 
ansat i stillinger under deres kompetence. 

 



’Veltrænet’? 

 

• Den amerikanske lægeforenings anbefalinger 
for både børn og voksne med epilepsi: 

• Der bør udvises stor forsigtighed i forbindelse 

med sport og andre fysiske udfoldelser.  

• Fakta: Ingen holdepunkter for særlig risiko for 
at komme til skade - enten under- eller 
umiddelbart efter udfoldelserne! 

 



’Veltrænet’ 

• Tværtimod!  

• I laboratoriet  skal veltrænede rotter ‘stimuleres’ 
mere for at udvikle epilepsi, end de utrænede dyr. 

• Aerob fysisk træning af rotter medfører færre 
tilfælde af anfald hos dyrene.  

 

 

 

 



’Veltrænede mennesker’ 

• Under fysisk aktivitet forbliver EEG uændret 
eller de paroxystiske forandringer mindskes .  

• Sammenlignet med hvile-tilstanden, optræder 
der færre anfald under mental eller fysisk 
aktivitet.  

• Kun ca. 2% af motionerende patienter 
rapporterede anstrengelses-udløste anfald. 



’Veltrænet’! 

 

• Hos mennesket er fysisk træning vist at: 

– Modvirke stress, angst, depression 

– Give generelt øget velvære  

– og styrke knoglerne  

 

 

 

 



’Veltrænet’! 

 

• Den Internationale Liga imod Epilepsi har 
derfor valgt Sport som en måde at få 
nedbrudt en del af fordommene om personer 
med epilepsi.  

• “Living and winning with epilepsy” 

•  www.marionclignet.com.  



Fertil/potent? 

 

• Udtalt tendens til manglende interesse for sex 
blandt personer med epilepsi – især ved 
temporallaps-epilepsi. 

• Problemer med potensen er op til 5 gange 
højere (57%) hos mænd med epilepsi.   
 



Pålidelig far 

• Mange mænd med anfald kan/må ikke være 
alene med deres børn. 

 



Selvsikker og glad?  
 

• Mange mænd med epilepsi opfatter sig selv 
som: 

– mindre værdifulde  

– i mindre grad til at stole på  

– mindre modne 

– mindre succesfulde 

– Og mindre stabile end andre mennesker  

 
  



Selvsikker og glad?: Stigma 

• Defineres som: ’tab af social værdi’ 

• Stigmatiserede individer reagerer med: 

 
– Social tilbagetrækning 

– Begrænsede aktiviteter 

– Ringere velbefindende 

– Depression 

 

 

 

 
» Sherman 2009 

 



Kørekort (og lækker bil!) 

• Motoriserede private køretøjer fra i slutningen 
af 1800 tallet 

• Personer med epilepsi blev identificeret som 
potentielle ulykkes-kandidater => intet 
kørekort  

• Siden1940-50’erne tilladelse til føre 
motoriserede køretøjer – på visse vilkår. 

  



Lækker bil (og kørekort!) 

• Epilepsi-relateret livskvalitet: Retten til at føre 
bil har 1. prioritet. 

(Bower 2009) 



Derfor bør vi interessere os for 
manderollen! 

 

• WHO’s sundheds-definition: 

 

• Health is a state of complete physical, mental 

and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity. 
1948 



Konklusioner: Epilepsi-manderollen 

• Mænd med velbehandlet epilepsi har generelt 
relativt få problemer m. manderollen. 

• Mænd med anfald har psykiske, fysiske og 
sociale problemer, der kræver særlig 
(mande)opmærksomhed. 

• En øget opmærksomhed på behandlingen af 
disse problemer kan formentlig øge 
sundheden og livskvaliteten.  

 


