
Minna Litman
Klinisk sygeplejevejleder
Neurologisk klinik, Rigshospitalet

Marian Petersen
forskningssygeplejerske., DM.Sc., adjunkt, 

Neurologisk centret, Rigshospitalet

Epilepsikonference
Temadag d. 27. maj  2016

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/1EE9E456-A681-4931-8931-BB8DAD6C0E5C/0/Logo_Rigshospitalet_Hospital_RGB.jpg
http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/1EE9E456-A681-4931-8931-BB8DAD6C0E5C/0/Logo_Rigshospitalet_Hospital_RGB.jpg


*Det tabubelagte emne

*Hvorfor er det så svært?

*Hvorfor er det så vigtigt?

*Seksualitet

*Definition af seksualitet jf. litteraturen

*Definition af seksualitet jf. interview

*Information – hvornår og hvordan?

*Seksualitet og Epilepsi

*Årsager til seksuelle problemer

*Seksualitet og anfald

*Seksualitet og epilepsimedicin
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Tabu at tale om seksualitet 

Samtale om seksualitet opleves blufærdighedskrænkende

Oftest vælger vi/behandlere derfor at tro:

-De spørger nok, hvis de vil vide noget

-De taler nok med en anden om problemerne

-Sygdommen er nok det vigtigste

-De har nok ikke sex i den alder

etc. etc.

Patienten og seksualitet
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*Utilstrækkelig viden om seksualitet

*Utilpashed ved at verbalise temaet seksualitet

*Manglende viden om behandlingsmuligheder 

*Manglende tid

*Frygt for at fornærme den anden part

*Forlegenhed i forhold til seksualitet

Sexual Medicine 2010
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• Reproduktion (sex som forplantningsakt)

• Relation (sex som forhold mellem mennesker)

• Respekt (sex som indblik i egne og andres grænser)

• Rehabilitering (sex som håndtering af samlivskonflikter)

• Rekreation (sex som nydelse, glæde og leg)

• Relaksation (sex som fysisk og psykisk afspænding)

Graugaard et al.2006
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*”Der er nogen, der har epilepsi, der oplever forandringer i 
seksualiteten. Har du oplevet forandringer?”

*ELLER

*”Er der nogen med epilepsi, der har oplevet forandringer i 
seksualiteten – er det noget du ved noget om?”

*”Har epilepsien eller behandlingen påvirket din seksualitet?”

*ELLER 

*”Kan epilepsi eller behandlingen af epilepsien påvirke min 
seksualitet?”
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Det kan være svært at finde modet til at spørge om 
aspekter der vedrører ens egen seksualitet.

Men husk at vi alle er seksuelle væsener (også læger 
og sygeplejersker!) Og du har krav på hjælp – også 
med problemer der vedrører din seksualitet.

OK



*WHO definerer seksuel funktion som;

”Forskellige måder som giver en 
person mulighed for at deltage i 
seksuel aktivitet efter eget ønske” 

WHO.ICD-10.1992
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*WHO definerer seksuel sundhed som;

* En tilstand af fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og 
socialt velvære i relation til seksualitet; det er ikke 
blot fravær af sygdom, dysfunktion eller 
svagelighed.

*Seksuel sundhed kræver en positiv, respektfuld 
tilgang til seksualitet og seksuelle forhold samt 
muligheden for at have behagelige og sikre 
seksuelle oplevelser, fri for tvang og vold. 



*Seksualitet er ikke blot kønsorganer, samleje og orgasme  

- men også i høj grad nærhed, ømhed og sanselighed

*Seksuel identitet er ikke statisk og konstant

*Kronisk sygdom påvirker alle dimensioner at patientens (og 
partnerens) liv

Graugaard et al.2006
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Kvinder 117 Mænd 62

Information om 

sygdom og 

seksualitet

7 (6 %) 6 (10 %)

Information om 

medicin og 

seksualitet

9 (8 %) 6 (10 %)
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6 Læge

1 Sygeplejerske

3 Sygeplejerske og læge
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4 Patient

1 Sygeplejerske

5 Lægen
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62 % 
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38%
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Både mænd og kvinder med epilepsi er mere 
udsat for at have seksuelle problemer end 
befolkningen som helhed. 

Seksuelle vanskeligheder  hos mennesker med 
epilepsi findes i varierende grad, men der er 
ganske høj hyppighed af seksuelle problemer. 

Dette gælder især for mennesker med 
tindingelapsepilepsi

Tindingelapperne har tætte relationer til de 
områder af hjernen, der spiller den vigtigste 
rolle for seksualiteten.



Forekomsten af seksuelle vanskeligheder bedres 
jo bedre anfaldskontrol, der opnås samt ved 
færrest mulige bivirkninger af epilepsimedicinen

Seksuelle problemer kan i nogen grad behandles 
forudsat, det kommer til den behandlende læges 
kendskab.

Seksualitet og epilepsi



For at opnå fuld forståelse af seksuelle problemer hos 
epilepsipatienter, må man anvende en bred 
forståelsesramme og se på både biologiske/fysiologiske 
forhold samt inddrage psyko-sociale perspektiver 

Fysiske forhold Sociale forhold

Psykiske forhold

Der vil ofte være tale om en øget biologisk betinget 
sårbarhed som i et kompliceret samspil med psykologiske og 
sociale belastninger kan føre til seksuelle problemer. 



*Biologiske aspekt:
*Smerter, tørhed, rejsningsbesvær (impotens), for 

hurtig/tidlig  sædafgang/udløsning, forsinket eller 
udeblivende udløsning, nedsat lyst (én gang månedligt eller 
sjældnere), hæmmet orgasme etc.
*Træthed, uoplagthed

*Psykologisk aspekt:
*Vrede, angst, frygt for anfald, depression, nedsat selvværd, 

føle sig anderledes, skyld, skam, ændret kropsopfattelse etc. 

*Socialt aspekt:
*Sygemelding, ledighed, social isolation, intimitets angst, 

ændret rollefordeling, hjælpeløshed

Graugaard et al.2006
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Der er mange fysiske forhold, der kan       
spille en rolle i forhold til seksualiteten, når 
man har epilepsi. De almindeligste er:

Anfald

Bivirkninger af medicin (f.eks.  
hormonforstyrrelser og træthed)



Den seksuelle funktion kan påvirkes i negativ 
retning, hvis der opstår en ubalance i 
produktionen eller udskillelsen af 
kønshormoner.

Hormonforstyrrelser kan skyldes epileptiske 
anfald. Ved epileptiske anfald kan der frigives 
for meget eller for lidt af de hormoner, der skal 
styre dannelsen af kønshormoner. 

Det er især anfald, der starter fra den midterste 
del af tindingelapperne (temporallapsepilepsi), 
der forårsager disse problemer.



Noget epilepsimedicin kan påvirke den 
normale balance mellem kvindelige og 
mandlige kønshormoner. 

Det drejer sig især om de ældre præparater 
fenemal, primidon, fenytoin og 
karbamazepin, der øger udskillelsen af 
kønshormoner, hvilket kan resultere i 
nedsat testosteron hos mænd og nedsat 
østrogen og progesteron hos kvinder. 

Midler som oxcarbazepin og topiramat  
påvirker også kønshormonerne, men i 
mindre grad.



De nyere typer medicin som fx zebinix, gabapentin, 
lamotrigen, vimpat, keppra, vigabatrin og zonegran mod 
epilepsi, har alle den fordel frem for de ældre 
medicintyper, at de ikke (eller kun i langt mindre grad) 
påvirker udskillelsen af kønshormoner. Derfor er de i 
mindre grad årsag til seksuelle problemer. 

Nogle mennesker med epilepsi oplever træthed som 
bivirkning af epilepsimedicin. Træthed opleves af mange 
som en væsentlig hæmsko for et godt sexliv.

Midler som Rivotril og Frisium er sløvende og 
muskelafslappende. Ved administration til natten kan 
dosis tages efter evt. seksuel aktivitet.



1912         Fenobarbital
1938          Fenytoin

1952           Primidon    
1955           Ethosuximid

1965           Carbamazepin
1979            Valproate

1990           Oxkarbazepin
1990            Vigabatrin

1993           Lamotrigin
1996           Gabapentin

1996           Tiagabin
1997         Topiramat

2001  Levetiracetam
2004  Pregabalin

Enzym-

inducerende 

AED

Cytochrome 450

2006  Zonisamid

Antiepileptika 
2009 Eslicarbazepin

2008 Lacosamid
2008 Rufinamid

2011 Retigabin

2012 Perampanel

øget hormonmetabolisme



Der kan være flere forskellige problemer:

Manglende lyst til seksuel aktivitet og/eller 
drømme/seksuelle fantasier (nedsat libido)

Manglende evne til at opnå/vedligeholde rejsning. Hos 
mænd med tindingelapsanfald er potensproblemer op til 5 
gange hyppigere end blandt jævnaldrende mænd uden 
epilepsi. 

Rejsningsproblemerne kan fx behandles medicinsk. Der kan 
søges særligt tilskud til behandlingen   

Manglende evne til orgasme/udløsning

Nedsat tilfredshed med seksuelle aktiviteter (i forhold til 
udløsning, orgasme, smerter og ubehag)

Mænd med en aktiv epilepsi kan opleve alle fire dele

Mænd uden anfald har som regel et velfungerende sexliv



Der kan være flere forskellige problemer:

Manglende lyst til sex (nedsat libido)

Vaginisme (skedekrampe, smerter ved samleje)

Problemer med at opnå orgasme

Tørhed i skeden

Aversion mod seksuel aktivitet



Både epilepsimedicin og selve anfaldene kan påvirke de 
almindelige kønshormoner, så man kan få mindre lyst til sex

Typen af epilepsi kan have indflydelse på sexlysten:

Ved tindingelapsepilepsi ses ofte nedsat lyst til sex

Ved andre epilepsiformer er det mindre udtalt

Ved anfaldsfrihed er der oftes ingen særlige problemer, for 
det er anfaldene, der kan virke hæmmende på lysten.

Derfor oplever nogle at lysten til sex øges, hvis der opnås 
bedre anfaldskontrol.

Lysten til sex påvirkes af mange forskellige forhold fx ens 
partner, humør, selvtillid m.m.



Hos nogle skyldes den manglende sexlyst, at de eller 

deres partner har angst for, at der kommer anfald, mens 

de har sex

Det er meget usædvanligt at få anfald under sex, men 

man kan ikke udelukke, at det sker. I så fald er det ikke 

sex, der udløser anfaldet.

At dyrke sex virker ikke anfaldsprovokerende.



Hvis man får anfald under sex, skal og kan man 

ikke gøre andet, end man ellers ville have 

gjort, hvis anfaldet optrådte i enhver anden 
situation

Frygten for anfald under sex kan (og bør) tages 
op ved:

Samtale og rådgivning hos epilepsilæge eller 
sygeplejerske. Brug evt Epilepsiforeningens 
rådgivningslinie.

Ændre epilepsimedicin

 Henvisning til sexolog



Vores psyke har stor betydning for vores seksuelle sundhed og 
trivsel

Det billede vi har af os selv er også det billede, vi har af os selv 
som mand/kvinde – det kaldes vores kønsidentitet.

Det billede vi tror andre har af os har betydning for vores 
selvværd. Et lavt selvværd indvirker på vores psyke – og dermed 
på vores seksualitet.

Hyppigheden af angst, depression og ensomhed er højere hos 
personer med epilepsi end i den øvrige befolkning. Sådanne 
problemer indvirker negativt på seksualiteten.

Problemer med den kroniske sygdomsrolle, sygdomsaccept, en 
evt ændret selvopfattelse, problemer i parforholdet eller 
”stress” kan føre til seksuelle problemer.

Mangel på det mandlige kønshormon testosteron kan påvirke 
humøret og energien i negativ retning



Manglende lyst til sex  følelse af 
utilstrækkelighed  skyldfølelse og skam 
påvirkning af selvbillede og selvtillid 
påvirkning af mandighedsfølelsen

Parforholdet kan komme under pres:

Ændret rollemønster i parforholdet
forskydning af magtbalance og ligeværdighed i 
parforholdet en følelse af at man kun akkurat 
tåles som partner



*Hyppige epileptiske anfald kan være forbundet med 

betydelige sociale problemer

*Vanskeligheder med at etablere parforhold og dermed 

seksuelle relationer 

*Nogle mænd og kvinder med epilepsi har et spinkelt 

netværk eller er ensomme – det kan der være flere 

årsager til:

*Det kan være overbeskyttelse i barndommen, hvor 

barnet ikke lærer at komme ud og skaffe sig venner. 

Det kan være frygt for at få anfald foran kammeraterne 

eller under sport/hobby og det kan være et lavt 

selvværd, der medfører isolation

*Sygemelding, Ledighed, ændret rollefordeling, 

hjælpeløshed



Tale om det

Optimal behandling

Ikke enzyminducerende AED

Psykologisk rådgivning

Sexologisk rådgivning

Gynækologisk / urologisk 

vurdering 
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