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Dansk Epilepsiforening har til formål, at mennesker med epilepsi skal sikres 
ligeværdighed og selvbestemmelse samt begrænses mindst muligt i deres levevilkår. 
 
 Foreningen arbejder med baggrund i dokumentation for formålet ved: 

 
• at virke for udbredelse af kendskabet til epilepsiens årsager, behandling og dens 

psykologiske og sociale konsekvenser, 
 
• at tage initiativer til og støtte tiltag, der sigter til at forbedre 

behandlingsmuligheder, samfunds-, erhvervs- og levevilkår for personer med 
epilepsi, 

 
• at fremme og støtte forskning til gavn for personer med epilepsi, samt 
 
• at samle personer med epilepsi og andre til samvirke om disse opgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Epilepsiforening 

Kongensgade 68 

5000 Odense C 

Tlf. 66 11 90 91 

epilepsi@epilepsiforeningen.dk 

www.epilepsiforeningen.dk 

ISBN: 978-87-88017-13-7 

 

Denne rapport kan frit citeres med angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, 

henviser til eller gengiver rapporten, bedes sendt til Dansk Epilepsiforening. 
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Forord 
 

Der er et stort behov for videnskabelig og sammenhængende viden om levevilkårene 

for børn med epilepsi i Danmark og deres forældre. Derfor har Dansk Epilepsiforening 

gennemført denne undersøgelse. 

 

Rapporten beskriver levevilkårene for børn med epilepsi i Danmark, og sætter fokus på, 

hvordan børnenes epilepsi påvirker dem og deres familier. Desuden er der særskilt 

fokuseret på de 11-17-åriges egne svar om livet med epilepsi. Rapporten bygger på 

spørgeskemabesvarelser fra forældre til børnene i alderen 0-17 år samt fra børn med 

epilepsi i alderen 11-17 år. 

 

Det er vigtigt for Epilepsiforeningen at sikre kvaliteten af den viden, vi fremstiller. Derfor 

har vi i forbindelse med denne undersøgelse samarbejdet med en række anerkendte 

forskere og fagpersoner. 

 

Vi vil gerne takke seniorforsker ved Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) 

Steen Bengtsson, som har været rådgiver på undersøgelsen, administrerende overlæge 

Bjarke á Rogvi-Hansen ved Rigshospitalet, som har hjulpet med konstruktionen af et 

objektivt mål for sværhedsgraden af epilepsi, samt seniorforsker ved Det nationale 

forskningscenter for velfærd (SFI) Dines Andersen og ledende psykolog ved 

Epilepsihospitalet Lene Sahlholdt, som begge har hjulpet med at kvalitetssikre 

spørgeskemaet til børn. Udviklingskonsulent i Dansk Epilepsiforening cand.scient.pol. 

Claus Langkjær har været projektleder på undersøgelsen og har sammenskrevet dens 

resultater i denne rapport. 

 

Odense, august 2008 

 

 

Lone Nørager Kristensen 

Landsformand 
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Resume 
Denne rapport beskriver levevilkårene for børn med epilepsi i Danmark og for deres 

forældre. Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer til børnenes forældre samt til 

børn i alderen 11-17 år, som er medlem af Dansk Epilepsiforening. Svarprocenten blev 

for forældreundersøgelsen 60 procent og for børneundersøgelsen 52 procent. Den 

kønsmæssige fordeling blandt børnene er repræsentativ for befolkningen, mens især de 

0-5-årige børn er underrepræsenteret og de 11-17-årige overrepræsenteret. 

 

To tredjedele har jævnligt anfald og der er stor variation i hyppigheden af anfaldene hos 

det enkelte barn. Mange har flere anfaldstyper; generaliserede krampeanfald er den 

mest udbredte type, som tre ud af fem får. Ni ud af ti børn er i medicinsk behandling for 

epilepsien, og de fleste har en eller flere bivirkninger af medicinen. Børnene bliver typisk 

trætte efter anfald, mange bliver kede af det, synes det er pinligt og for mange forringer 

det deres livskvalitet. Det er dog kun få børn, som skjuler deres epilepsi og kun få 

oplever negative reaktioner fra andre på grund af epilepsien. 

 

Næsten alle går jævnligt til kontrol, to ud af fem på Epilepsihospitalet, hver femte på 

hospitaler med landsdelsfunktion og hver ottende på sygehuse på basisniveau. To ud af 

fem er blevet testet af en neuropsykolog. 14 procent af børnene har et udækket behov 

for rådgivning ved socialrådgiver og sygeplejerske, mens hele 24 procent har et behov 

for psykologhjælp, som ikke dækkes på deres behandlingssted. Tre ud af fire har 

mindst en lidelse ud over epilepsi, og ca. halvdelen har to eller flere. Det er typisk de 

udviklingshæmmede, der har stor komorbiditet. 

 

Forældrene er generelt meget tilfredse med deres barns behandlingssted, særligt med 

lægernes imødekommenhed. Mindst tilfredshed er der med behandlingsstedets 

information om bivirkninger ved barnets medicin. 

 

Godt halvdelen af børnene går i en normal folkeskole, mens 37 procent går i 

specialskole og 12 procent går i en specialklasse på en almindelig skole. Over 
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halvdelen af børnene har gjort brug af ordningen om Pædagogisk-psykologisk 

rådgivning (PPR). 

 

Ni ud af ti spørgeskemaer er udfyldt af barnets mor, hvilket vidner om at moderen oftest 

er primær omsorgsperson for et barn med epilepsi. To ud af tre forældre sætter 

begrænsninger for barnet på grund af epilepsien. Forældrene bliver ligesom børnene 

selv, triste og mange er angste ved anfald. De fleste er dog fortrolige med barnets 

anfald. 

 

Familier med et barn med epilepsi tjener gennemsnitligt mindre end andre danske 

familier. Kun 55 procent af forældrene i undersøgelsen arbejder på fuld tid og det er da 

også hele 71 procent af forældrene (typisk mødre), som har modtaget kompensation for 

tabt arbejdsfortjeneste. 

 

Blandt børn med epilepsi i alderen 11-17 år er der en større andel, som er glade for at 

gå i skole end blandt andre børn. det er dog især børn i specialskoler og specialklasser, 

der synes om skolen. Børn med epilepsi, som går i en almindelig folkeskole føler sig 

mere presset af skolearbejdet end deres jævnaldrende, som ikke har epilepsi. Mange 

børn føler at epilepsien begrænser dem i skolen, socialt og i fritiden. 

 

Børnene har store psykiske vanskeligheder sammenlignet, med deres jævnaldrende i 

en test af styrker og vanskeligheder (SDQ). Især har de problemer med følelser, 

kammeratskabsproblemer samt hyperaktivitet. Fire ud af fem har kognitive problemer 

som indlæringsvanskeligheder, træthed, koncentrationsbesvær og dårlig hukommelse. 

Desuden har de hyppigere hovedpine og mavepine og er oftere ked af det, irritable og 

nervøse end andre. 

 

Børnene i undersøgelsen er langt sjældnere sammen med venner end deres 

jævnaldrende. De bliver dog ikke mobbet mere end andre børn. De har væsentlig 

sværere ved at tale fortroligt med gode venner og de føler sig langt oftere ensomme 
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end andre børn. De har lige så mange penge til rådighed som andre børn, men bruger 

ikke nær så mange penge på tøj, som dem. 

 

Børnene har et højere BMI end andre børn og vejer i gennemsnit 1-2 kilo mere end 

deres jævnaldrende. De spiser dog mere frugt og grønt end andre børn og ikke mere 

slik og sukkersodavand. Grunden til overvægten skal derfor findes i deres 

motionsadfærd. Børnene er nemlig ikke lige så fysisk aktive, som andre børn, hverken i 

eller uden for skoletiden. De vurderer også deres helbred som værre end andre børn. 

 

Til gengæld drikker børn med epilepsi langt sjældnere alkohol end andre deres 

jævnaldrende. Det er kun en ud af ti af de adspurgte, der har prøvet at være fuld imod 

tre ud af ti blandt andre børn. 
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Om undersøgelsen 
 

Epilepsi 

Epilepsi er en lidelse, der viser sig ved pludselige, gentagne anfald. Anfaldene udløses 

af unormale elektriske impulser i større eller mindre dele af hjernen. Anfaldene opleves 

forskelligt fra person til person. En person kan godt have flere slags anfald. Epileptiske 

anfald opdeles i to hovedgrupper: Partielle anfald, hvor anfaldet udspringer fra et 

afgrænset sted i hjernen. Og generaliserede anfald, hvor anfaldene kommer dybt inde 

fra hjernen og hurtigt spreder sig til hele hjernen. Ved generaliserede anfald er 

personen ikke ved bevidsthed under anfaldet. Ca. 55.000 danskere har epilepsi. De 

fleste får det enten som barn eller som ældre.  60-65 procent bliver anfaldsfri ved hjælp 

af medicin (Dansk Epilepsiforening URL1). 

 

Undersøgelsens design og metode 

Denne rapport præsenterer resultaterne af Dansk Epilepsiforenings undersøgelse af 

levevilkår for børn med epilepsi og deres forældre. Projektet er gennemført som en 

spørgeskemaundersøgelse blandt alle børn, samt forældre til børn, som er medlem af 

foreningen. Vi konstruerede et spørgeskema til forældrene, som blev bedt om at svare 

på spørgsmål om barnets epilepsi samt spørgsmål om deres egen livssituation. 

Derudover konstruerede vi et spørgeskema til børn i alderen 11-17 år, så vi fik mulighed 

for at opnå viden om børnenes levevilkår direkte fra barnet selv. 

 

Rapporten er delt op i tre dele, hvor Del I omhandler forældrenes svar om børnene i 

alderen 0-17 år. Del II handler om familien og forældrenes egne levevilkår mens Del III 

gengiver resultaterne af de 11-17-åriges egne svar på spørgeskemaerne. Gennem 

rapporten foretages sammenligninger med sammenlignelige grupper i den danske 

befolkning. I Del III, som omhandler børnenes egne svar, anvendes som primært 

sammenligningsgrundlag Skolebørnsundersøgelsen (se Del III). Andre steder 

sammenlignes med resultater fra undersøgelsen ’Generation Happy?’ fra Center for 

Ungdomsstudier og Religionspædagogik. Ved sammenligninger med børnenes forældre 

er der som hovedregel sammenlignet med resultater fra Socialforskningsinstituttets 
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repræsentative udsnit af den danske befolkning. Ved demografiske sammenligninger er 

der lavet et udtræk fra Danmarks Statistiks ’Statistikbanken’ per 1. januar 2008. Hvis 

ikke andet er angivet, er det primære sammenligningsgrundlag anvendt. 

 

Vi har samarbejdet med seniorforsker Dines Andersen fra Socialforskningsinstituttet, 

som i en årrække har forsket i børns levevilkår. Gennem dette samarbejde har vi sikret 

skemaernes metodiske kvalitet og anvendelighed. Dines Andersen har bl.a. arbejdet 

med metodeudvikling på børneområdet og har vurderet og godkendt børneskemaet. 

Skemaet indeholder spørgsmål om livsstil, livskvalitet, sundhed, medieforbrug, social 

kontakt, livet med epilepsi, begrænsninger og åbenhed. Spørgeskemaet til de 11-17-

årige, indeholder en række spørgsmålene som er lånt fra anerkendte, landsdækkende 

undersøgelser. Andre spørgsmål, primært relateret til det at leve med epilepsi, er stillet 

til både forældre og børn, så vi kan sammenligne børns og forældres opfattelser af 

situationen. 

 

Populationerne, der arbejdes med i denne undersøgelse er hhv. børn med epilepsi i 

alderen 0-17 år, som er medlemmer af Dansk Epilepsiforening samt deres forældre (det 

er forskelligt om barnet eller forældrene står opført som medlem). Vi sendte 

spørgeskemaer ud til alle forældre i målgruppen, nemlig 742 hvoraf vi fik svar fra 445. 

Ligeledes sendte vi spørgeskemaer ud til alle børn i alderen 11-17 år, nemlig 466, 

hvoraf vi fik svar fra 240. 

Dermed endte svarprocenten for børneundersøgelse på 52 procent og 

forældreundersøgelsen på 60 procent. I kommentarer på besvarelserne samt ved 

telefonopringninger ved vi at en del forældre har skønnet at skemaet er for svært for 

deres børn, bl.a. pga. de kognitive problemer, som en del af målgruppen oplever. I det 

lys er 52 procent et tilfredsstillende resultat. Svarprocenten for forældreundersøgelsen 

er på samme måde tilfredsstillende. 

 

I undersøgelsen af de 11-17-årige er disse to datafiler flettet sammen til én fil for at 

kunne sammenligne svar fra børn og forældre. Imidlertid har vi fået svar fra 12 forældre, 
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hvor vi ikke har kunnet koble dem til et barn i spørgeskemaundersøgelsen af de 11-17-

årige. Derfor er antallet af respondenter her 248. 

 

Der skal gøres opmærksom på at undersøgelsens resultater giver et billede af 

populationen af børn med epilepsi, som er medlemmer af Dansk Epilepsiforening. 

Denne gruppe er ikke nødvendigvis repræsentativ for den samlede danske population 

af børn med epilepsi. Således må det formodes at en del børn og forældre til børn med 

let epilepsi ikke er repræsenteret i undersøgelsen, ligesom en del børn med svær 

epilepsi ikke har været i stand til at svare på spørgeskemaet, bl.a. pga. svære kognitive 

problemer. Variationen i den samlede population af børn med epilepsi i Danmark 

skønnes derfor at være større end denne undersøgelses resultater giver udtryk for.  

 

Spørgeskemaerne er udviklet af Udviklingskonsulent Claus Langkjær, besvarelserne 

blev, under vejledning af Steen Bengtsson, indtastet i statistikprogrammet SPSS af 

erfarne indtastere. 

 

Svarpersoner 
Forældrene til de 0-17-årige besvarede et spørgeskema med spørgsmål om de 0-17-

årige børns epilepsi, sundhedsvæsenet, forældrenes opfattelse af barnets livskvalitet, 

helbred, begrænsninger, åbenhed, barnets styrker og svagheder, livet som forælder, 

vurdering af Dansk Epilepsiforening samt en række demografiske og socioøkonomiske 

forhold. Forældrene svarede også på vegne af de 0-10-årige. Svarpersonerne på dette 

skema er derfor medlemmer af Dansk Epilepsiforening (og deres forældre), som er født 

i årene 1990-2007. Del I af denne rapport omhandler forældrenes svar om de 0-17-

årige børn med epilepsi. Herefter fokuserer vi i Del II på forældrenes egne levevilkår. 

Efter faglige skøn fra seniorforsker Dines Andersen (SFI) og ledende psykolog Lene 

Sahlholdt (Epilepsihospitalet) vurderede vi, at aldersgruppen 0-10-årige ikke ville være i 

stand til at afgive pålidelige svar i et spørgeskema. Vi udviklede i stedet et selvstændigt 

spørgeskema til de 11-17-årige. Disse svar behandles i Del III af rapporten. 

Dataindsamlingen er gennemført i perioden 1. februar – 3. marts (inkl. rykkerperiode).  
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Udviklingshæmmede 

Der er en overrepræsentation af udviklingshæmmede blandt personer med epilepsi. Der 

findes 80.000-110.000 udviklingshæmmede i Danmark (Kurt Sørensen og Per Lindsø 

Larsen, 2006), svarende til 1,5-2,0 procent af den danske befolkning (5.48 mio. 

mennesker). Til sammenligning er der ca. 12.000 udviklingshæmmede med epilepsi i 

Danmark ud af de i alt 55.000 danskere, der har epilepsi. Dermed udgør de 

udviklingshæmmede ca. 22 procent af alle med epilepsi. I nærværende undersøgelse er 

27,6 procent af børnene udviklingshæmmede, hvilket altså giver en vis 

overrepræsentation i forhold til den samlede epilepsipopulation. Overrepræsentationen 

af udviklingshæmmede blandt personer med epilepsi skyldes især, at de sygdomme 

eller skader på hjernen, som forårsager udviklingshæmning, ofte også forårsager 

epilepsi. 

 

Mange af de problemer, som personer med epilepsi oplever, er særligt udtalt for de 

udviklingshæmmede. Deres anfald og bivirkninger er hyppigere end hos gennemsnittet, 

de har en højere komorbiditet og generelt dårligere helbred. Figur 1 viser forskellen på 

komorbiditet mellem de udviklingshæmmede og de ikke-udviklingshæmmede. 
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Figur 1:  Antal handicaps foruden epilepsien  
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Figuren viser, at 37 procent af de ikke-udviklingshæmmede med epilepsi har et enkelt 

handicap ud over epilepsien. En tredjedel af dem har ingen andre handicaps. Til 

sammenligning har alle de udviklingshæmmede i undersøgelse mindst et og typisk to-

tre handicaps ud over epilepsien. 5 procent af de udviklingshæmmede har 6 eller flere 

handicaps end epilepsien. 

 

Der er derfor store forskelle mellem denne rapports resultater for henholdsvis 

udviklingshæmmede og ikke-udviklingshæmmede. Gruppen udgør imidlertid en naturlig 

del af den samlede gruppe af personer med epilepsi i Danmark. Vi har derfor valgt ikke 

at lave særskilte analyser af gruppen af udviklingshæmmede, undtagen på spørgsmål 

hvor udviklingshæmningen er særlig relevant. 
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Køn og alder 
De medvirkende børn fordeler sig kønsmæssigt omtrent som normalbefolkningen af 

danskere 0-17 år: 

 

Tabel 1: Køn 
Køn Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Drenge 52,6 51,3 
Piger 47,4 48,7 
I alt 100 100,0 

 

Anderledes forholder det sig med aldersfordelingen for børnene i undersøgelsen: 

 
Tabel 2: Alder 
Alder Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
0-5 år 10,6 32,1 
6-10 år 32,4 27,7 
11-14 år 29,0 23,3 
15-17 år 28,1 16,9 
I alt 100,0 100,0 

 
Vi ser at de små børn i alderen 0-5 år er voldsomt underrepræsenteret, når vi 

sammenligner med normalbefolkningens andel i samme aldersgruppe. De 0-5-årige 

med epilepsi udgør således 10,6 procent af den undersøgte gruppe, men burde udgøre 

32,1 procent, hvis gruppen aldersmæssigt skulle udgøre et repræsentativt udsnit af 

befolkningen. I stedet er de 11-14-årige og især de 15-17-årige overrepræsenterede i 

undersøgelsen. 

 

Undersøgelsens population er medlemmer af Dansk Epilepsiforening, og derfor har 

alderen for, hvornår forældrene indmelder barnet betydning for børnenes 

aldersfordeling. I figur 2 ses tre grafer, hvor den første illustrerer børnenes 

aldersfordeling på diagnosetidspunktet. Den anden graf viser børnenes nutidige 

aldersfordeling (alder på svartidspunktet). Endelig viser den sidste graf 

aldersfordelingen for børn i normalbefolkningen. Grafen for diagnosetidspunktet er 

’forsinket’, idet et barns nutidige alder naturligvis er højere end den var på 

diagnosetidspunktet. Efterhånden som vi bevæger os op ad alderstrinene, akkumuleres 

der flere og flere, som har diagnosen (og flere medlemmer). Men medlemstallet følger 
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ikke antallet for diagnosticerede børn. Dette må forklares med at forældrene ofte først 

indmelder barnet i Epilepsiforeningen en årrække efter diagnosen er stillet.  

 
Figur 2: Akkumulerede aldersfordelinger 
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Børnene har typisk haft diagnosen i en årrække på svartidspunktet (i gennemsnit 6 år 

og 5 måneder). En sammenligning mellem de to kurver i figur 2 forudsætter derfor, at de 

tendenser kurverne reflekterer, er stabile over tid. Under denne forudsætning er der 

således et gab mellem det at have diagnosen og det at være medlem af Dansk 

Epilepsiforening. Tendensen for diagnosen tenderer den fordeling, vi kender fra andre 

undersøgelser af hele den danske population med epilepsi. Den viser, at en stor del af 

børnene får diagnosen i de tidlige år, således har halvdelen af børnene (48,9 procent) 

fået stillet diagnosen epilepsi inden det fyldte 4. år. Herefter tager farten af. Derimod er 

tendensen for hvornår man bliver medlem eksponentiel. Det betyder, at meget få bliver 

medlem i de unge år, hvorefter tendensen hurtigt tager fart. 
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Når vi ser på aldersfordelingen af børn i epilepsipopulationen og i normalbefolkningen, 

får vi følgende billede: 

 

Figur 3: Aldersfordeling fordelt på alderstrin 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

0
år

1
år

2
år

3
år

4
år

5
år

6
år

7
år

8
år

9
år

10
år

11
år

12
år

13
år

14
år

15
år

16
år

17
år

I befolkningen

I undersøgelsen

 
 

Aldersfordelingen for børn i normalbefolkningen ligger stabilt og svinger kun mellem 5,3 

og 5,9 procent per årgang af de 0-18-årige. Til sammenligning svinger 

epilepsipopulationen voldsomt mellem 0,2 og 10,3 procent per årgang. Forklaringen 

skal som ovenfor vist primært findes i diagnosealderen, men til dels også i 

aldersfordelingen for medlemmerne i Epilepsiforeningen. 

 

 

 

 

 

 



 19 

Del I – Børn med epilepsi i alderen 0-17 år 
 

I Del I undersøger vi levevilkårene for børn med epilepsi i alderen 0-17 år. Resultaterne 

kommer fra det spørgeskema, som børnenes forældre har udfyldt. De yngste børn, som 

ikke kan læse eller skrive kan ikke forventes at besvare et spørgeskema og vi har 

vurderet at forældrene også kan give mere akkurate oplysninger om faktuelle forhold 

om børnenes epilepsi. Del II af rapporten omhandler svar fra de 11-17-årige børn med 

epilepsi. 

 

Epilepsien 
 

Først vil vi undersøge og beskrive en række aspekter ved børnenes epilepsi, såsom 

anfaldstyper, anfaldsfrekvens, medicinforbrug, bivirkninger mv. På baggrund af disse 

beskrivelser konstrueres et objektivt mål for epilepsiens sværhedsgrad, som sammen 

med et subjektivt mål for epilepsien anvendes gennem rapporten.  

 
Tabel 3: Har barnet epileptiske anfald? 
 Andel i undersøgelsen 
Anfaldsfri 34,4 
Ca. en gang om året eller mindre 14,8 
Ca. et anfald hver 6. måned 8,9 
Ca. et anfald hver 3. måned 4,6 
Ca. et anfald pr. måned 11,6 
Anfald ugentligt 13,0 
Anfald dagligt 12,8 
I alt 100,0 

 

En tredjedel af børnene i undersøgelsen er anfaldsfri, mens 14,5 procent har anfald en 

gang årligt eller sjældnere. Flere end en tredjedel har anfald månedligt eller oftere og 

mere end hver ottende har anfald hver dag. 
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Tabel 4: Hvilken type anfald har/havde barnet? 
 Andel i undersøgelsen 
Simple partielle anfald 24,0 
Komplekse partielle anfald 42,7 
Generaliserede krampeanfald 60,0 
Absencer 38,0 
Ved ikke 4,9 
Tallene summerer til mere end 100, fordi nogle børn har flere end én type anfald. 
 

Den typiske anfaldstype er de generaliserede krampeanfald, som tre ud af fem børn i 

undersøgelsen får. To ud af fem får komplekse partielle anfald, og lige så mange får 

absencer. En fjerdedel får simple partielle anfald. I alt giver summen 164,7, hvilket vil 

sige, at børnene i gennemsnit har 1,65 forskellige typer anfald. 

 

Tabel 5: Er barnet i medicinsk behandling for sin e pilepsi? 
 Andel i undersøgelsen 
Ja 86,2 
Nej 13,8 
I alt 100,0 

 
Næsten ni ud af ti børn er i medicinsk behandling for deres epilepsi. De næste seks 

spørgsmål har kun relevans for forældre til disse børn. I de tilfælde, hvor barnet ikke er i 

medicinsk behandling, er forældrene bedt om at gå videre til de næste spørgsmål. Kun 

en enkelt respondent har svaret selvmodsigende på de pågældende spørgsmål, hvor 

vedkommende angav at barnet ikke er i medicinsk behandling. 

 

Tabel 6: Hvor mange slags medicin tager barnet mod sin epilepsi? 
 Andel i undersøgelsen 
1 50,5 
2 37,7 
3 8,1 
4 eller flere slags medicin 3,7 
I alt 100,0 

 

Af de børn, som er i medicinsk behandling for deres epilepsi, tager halvdelen én slags 

antiepileptika. Næsten 2 ud af 5 (37,7) børn tager to forskellige præparater, mens 

resten (11,8 procent) tager tre eller flere. 
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Tabel 7: Hvor mange gange i døgnet skal barnet tage  sin epilepsimedicin? 
 Andel i undersøgelsen 
1 gang 13,2 
2 gange 82,1 
3 gange 4,2 
4 gange eller flere 0,5 
I alt 100,0 

 

Børnene skal, som de fleste voksne med epilepsi, typisk tage deres epilepsimedicin to 

gange per døgn, oftest om morgenen og om aftenen, det er tilfældet for 82,1 procent af 

børnene. Dog ser vi at 13,2 procent kun skal tage deres medicin en gang dagligt. Meget 

få (4,7 procent) skal tage medicinen oftere end to gange i døgnet. 

 

Vi ved fra undersøgelsen af voksne med epilepsi (Epilepsiforeningen 2007), at 

bivirkninger af epilepsimedicinen er meget udbredt. Det gælder også for børn med 

epilepsi: 

 
Tabel 8: Har barnet følgende former for bivirkninge r af sin epilepsimedicin? 
 Andel i undersøgelsen 
Kvalme 11,7 
Svimmelhed 9,9 
Træthed 54,3 
Dårlig hukommelse 35,6 
Andre bivirkninger 22,3 
Tallene summerer til mere end 100, fordi nogle børn har flere former for bivirkninger. 
 

Det er også tilfældet for børn med epilepsi. Den mest udbredte bivirkning af medicinen 

er træthed, som over halvdelen af børnene lider af. Dernæst kommer dårlig 

hukommelse, som flere end hver tredje oplever. Kvalme og svimmelhed opleves af ca. 

hver tiende barn. 22,3 procent lider af andre bivirkninger end de nævnte. Vi vil nu se på 

antallet af bivirkninger hos det enkelte barn: 
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Tabel 9: Antal bivirkninger 
 Andel i undersøgelsen 
Ingen bivirkninger 30,9 
1 bivirkning 25,5 
2 bivirkninger 28,8 
3 bivirkninger 10,6 
4 bivirkninger 2,1 
5 bivirkninger 2,1 
I alt 100,0 

 

7 ud af 10 børn i undersøgelsen har mindst én af de nævnte bivirkninger af deres 

epilepsimedicin. De børn som oplever bivirkninger, har typisk en eller to typer af 

bivirkninger. Reelt er tallene højere, da der findes andre former for bivirkninger end 

dem, som er opgjort her. 

 

Et objektivt mål for epilepsi 
Gennem denne rapport ønsker vi at undersøge, hvad sværhedsgraden af epilepsi 

betyder for børnenes levevilkår. Derfor konstruerer vi nu et objektivt mål for epilepsiens 

sværhedsgrad. Målet er udviklet i samarbejdet med administrerende overlæge, 

neurolog Bjarke À Rogvi Hansen og seniorforsker Steen Bengtsson i forbindelse med 

undersøgelsen af levevilkår for voksne med epilepsi (Epilepsiforeningen, 2007). Målet 

tager udgangspunkt i den internationalt anerkendte ’Liverpool Seizure Severity Scale’. 

 

Det objektive mål for epilepsiens sværhedsgrad deler alle børnene med epilepsi i to 

grupper: en gruppe med let epilepsi og en gruppe med svær epilepsi. Målet benytter fire 

variable: anfaldshyppighed, anfaldstype, antal medicinpræparater samt forekomsten af 

bivirkninger. For at have svær epilepsi skal barnet opfylde mindst tre ud af fire kriterier: 

være ikke-anfaldsfri (have anfald hyppigere end hvert 2. år), have komplekse partielle 

anfald eller generaliserede krampeanfald, tage mindst to slags epilepsimedicin og have 

mindst en bivirkning af epilepsimedicinen. Hvis barnet ’kun’ opfylder 0-2 af disse 

kriterier, betegnes han/hun som havende let epilepsi. Det skal understreges, at der er 

tale om et analytisk og ikke et beskrivende mål, for i virkeligheden er grænsen mellem 

let og svær epilepsi meget mere flydende. 
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Et subjektivt mål for epilepsi 
Samtidig ønsker vi at undersøge hvad den subjektive opfattelse af epilepsien betyder. I 

voksenundersøgelsen (Epilepsiforeningen, 2007) stillede vi svarpersonerne en række 

spørgsmål om, hvordan de epileptiske anfald påvirker dem på en skala fra 1 til 4, hvor 1 

svarer til, at udsagnet slet ikke påvirker personen, og hvor 4 betyder, at emnet påvirker 

personen rigtig meget. Dette spørgsmål er genanvendt i Børneundersøgelsen 

(spørgsmål nr. 28 i spørgeskemaet). Da de 0-10-årige ikke har udfyldt et spørgeskema, 

er deres forældre derfor blevet bedt om at svare på, hvordan de opfatter, at anfaldene 

påvirker barnet: 

 
Tabel 10: Hvordan påvirker/påvirkede barnets anfald  barnet selv? 
 
 

Rigtig meget Meget En smule Slet ikke I alt 

Han/ hun er / var bange for at 
komme fysisk til skade 
 
 

5,7 10,1 22,7 61,5 100,0 

Han/ hun er/var bange for at 
ødelægge sine ting (tøj, telefon 
osv.) 
 

0,8 3,3 11,5 84,5 100,1 

Han/ hun synes det er/var 
pinligt, hvis andre ser/så at 
han/hun har anfald 
 

13,0 14,8 21,9 50,4 100,1 

Han/ hun bliver/blev ked af det 
efter anfald 
 
 

25,9 20,5 31,3 22,2 99,9 

Han/ hun bliver/blev meget træt 
efter anfald 
 
 

59,1 22,6 11,5 6,8 100,0 

Han/ hun synes at anfaldene 
forringer/forringede hans/ 
hendes livskvalitet 
 

21,8 18,7 26,9 32,6 100,0 

Han/ hun er/var bange for at dø 
af et anfald 
 
 

6,3 6,5 19,1 68,1 100,0 

 
Når vi udregner procentdifferencen (PDI) mellem svar hvor børnene påvirkes ’meget’ 

eller ’rigtig meget’ og svar, hvor de påvirkes ’en smule’ eller slet ikke’, får vi en række 

resultater, hvor positive tal er udtryk for, at der er flere børn, der påvirkes i forholdt til det 

pågældende udsagn, end børn, der ikke påvirkes. De negative resultater er derfor 

udtryk for at kun et mindretal af børnene påvirkes. Kun tallene for udsagn 4 og 5 er 

positive og har altså de højeste PDI-værdier. Det betyder, at det store flertal af børnene 

bliver trætte (81,7 procent), og næsten halvdelen kede af det (46,4 procent) efter anfald 
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(’meget’ eller ’rigtig meget’). For de andre udsagn er det under halvdelen, der påvirkes i 

væsentlig grad. Alligevel er der dog tale om ikke ubetydelige mindretal, som påvirkes på 

de øvrige områder. Således er hver sjette bange for at komme fysisk til skade, flere end 

hver fjerde synes, det er pinligt, hvis andre ser et anfald, og for 2 ud af 5 forringer 

anfaldene deres livskvalitet. Meget få (4,1 procent) er bange for at ødelægge materielle 

ting under anfald. 1 ud af 12 er rigtig meget eller meget bange for at dø under et anfald. 

 

Det subjektive mål konstrueres på den måde, at alle svarene (1-4) på alle 7 udsagn 

lægges sammen, hvorefter ethvert barn antager en værdi mellem 7 (hvis der er svaret 

’slet ikke’ på alle spørgsmål) og 28 (hvis der er svaret ’rigtig meget’ på alle spørgsmål). 

Herefter køres en frekvenstabel i SPSS og populationen deles i to lige store grupper. 

Skæringspunktet findes mellem værdierne 13 og 14. 48,9 procent af børnene har derfor 

en samlet score på 13 eller derunder og betegnes som havende en ’lille frygt’ for 

epilepsiens følger. 51,1 procent af børnene har en score på 14 eller derover, hvilket 

giver dem en ’stor frygt’ for epilepsiens følger. Som i det objektive mål er grænserne 

naturligvis i virkeligheden meget mere flydende mellem lille og stor frygt, og det er 

derfor vigtigt at være opmærksom på, at dette først og fremmest er et analytisk mål. 

 

Når vi nu har konstrueret et objektivt og et subjektivt mål for epilepsien, kan vi i en 4-

feltstabel analytisk dele børnene op i fire grupper: 

 
Figur 4: Objektiv og subjektiv vurdering af epileps ien 

 Har kun mindre frygt Har større frygt 

Har kun let epilepsi Let-let (37,8 procent) De angste (32,4 procent) 

Har svær epilepsi De frygtløse (10,2 procent) Svær-svær (19,7 procent) 

 
Fordelingen i 4-feltstabellen er afhængig af, hvor vi har sat grænserne for hhv. let/svær 

epilepsi og større/mindre frygt for epilepsiens følger, og ville derfor have set anderledes 

ud, hvis vi rykkede disse grænser. Tabellens procenttal er derfor ikke så interessante i 

sig selv, men kun i relation til andre spørgsmål. Målet skal dermed bruges som en 

kontrolvariabel på lige linje med variable som fx køn og alder. På den måde har vi 
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mulighed for at undersøge, om fx de angste børn er overrepræsenteret i forhold til en 

række spørgsmål. 

 

Behandling 
 

Mange personer med epilepsi opfordres af deres behandler til at anvende en 

doseringsæske for at huske medicinen. På samme måde kan en alarm være en hjælp 

for nogle. Vi spurgte forældrene, om de/deres barn anvendte disse huske redskaber: 

 

Tabel 11: Huskehjælp 
 Andel i undersøgelsen 
Doseringsæske 64,2 
Alarm 5,7 

 
To ud af tre anvender doseringsæsken, mens meget få anvender alarm. 

En anfaldskalender er en kalender, hvor anfaldsbeskrivelse, tidspunkt for anfald mm. 

udfyldes. Den er et vigtigt redskab for at behandleren kan give den bedst mulige 

behandling. Vi spurgte, hvor mange der bruger den: 

 
Tabel 12: Noteres barnets anfald i en anfaldskalend er? 
 Andel i undersøgelsen 
Nej, aldrig 26,9 
Kun sjældent 9,2 
For det meste 14,0 
Altid 49,9 
I alt 100,0 

 

Flere end hvert fjerde barn (26,9 procent) får aldrig noteret sine anfald i en 

anfaldskalender. Halvdelen (49,9 procent) af børnene får til gengæld altid noteret deres 

anfald. 

 
Behandling med antiepileptika er den langt mest udbredte form for behandling af 

epilepsi. Der findes dog også andre behandlingsformer: 
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Tabel 13: Har barnet været i anden behandling end m edicinsk behandling? 
 Andel i undersøgelsen 
Opereret 4,0 
Nervus Vagus Stimulator 3,4 
Ketogen/Atkins diæt 10,3 
Alternativ behandling 10,6 

 

4,0 procent af børnene i undersøgelsen er blevet opereret for deres epilepsi. Næsten 

lige så mange har fået indopereret en Nervus Vagus stimulator, som kan sammenlignes 

med en pacemaker, der kan forhindre/begrænse anfald. Ca. hver tiende har været på 

Ketogen diæt eller Atkins diæt. Disse behandlingsformer består i at barnet får en særligt 

tilrettelagt kostplan, hvor hhv. fedt og protein spiller en afgørende rolle for reduktionen 

af anfald. Endelig har ca. hver tiende barn anvendt alternativ behandling. Det er vigtigt 

at konsultere lægen/neurologen, før man bruger alternativ behandling, da det i nogle 

tilfælde kan påvirke effekten af medicin. Syv ud af ti (68,1 procent) forældre til børn, 

som har været i alternativ behandling, har talt med barnets behandler om det. Vi vil til 

sidst se på antallet af alternative behandlingsformer, barnet har anvendt: 

 

Tabel 14: Antal andre behandlingsformer ud over med icinsk behandling 
 Andel i undersøgelsen 
Ingen andre behandlingsformer 79,3 
1 14,6 
2 4,5 
3 1,6 
I alt 100,0 

 
Vi ser, at hvert femte barn(20,7 procent) har været i en eller flere former for alternativ 

behandling. Ingen børn har været i alle fire former for behandling. 6,1 procent har været 

i 2-3 forskellige alternative behandlingsformer. 

 

Personer med epilepsi går typisk til kontrol med jævne mellemrum på deres 

behandlingssted, bl.a. for at kontrollere, at behandlingen virker som den skal. 

Hyppigheden af kontrolbesøgene varierer dog fra barn til barn: 
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Tabel 15: Hvor ofte går barnet til kontrol? 
 Andel i undersøgelsen 
Barnet går ikke til kontrol 7,7 
Sjældnere end en gang om året 1,8 
Ca. en gang om året 26,2 
Ca. hver 6. måned 49,4 
Ca. hver 3. måned eller oftere 14,9 
I alt 100,0 

 

Det typiske tidsrum mellem kontrolbesøgene er et halvt år, hvor halvdelen (49,4 

procent) af børnene kommer. Ca. en fjerdedel (26,2 procent) kommer kun ca. en gang 

om året, mens 1 ud af 13 børn aldrig går til kontrol. 

 

Personer med epilepsi bliver typisk behandlet på en neurologisk afdeling. Hospitalerne 

betjener som hovedregel patienter på et bestemt område1: lokalt (basisniveau), 

regionalt (landsdelsfunktion) samt landsdækkende (landsfunktion): 

 

Tabel 16: Hvor går barnet i øjeblikket til kontrol?  
 Andel i undersøgelsen Andel per niveau 
Privat praksis  2,6 
Hos sin praktiserende læge 0,7  
Hos sin privatpraktiserende neurolog 1,8  
Landsfunktion  42,7 
Epilepsihospitalet i Dianalund 42,7  
Landsdelsfunktion  21,7 
Rigshospitalet 3,6  
Amtssygehuset i Glostrup 3,1  
Odense Universitetshospital 5,5  
Århus Universitetshospital 6,4  
Aalborg Sygehus 3,1  
Basisniveau  12,9 
Sønderborg Sygehus 2,6  
Sygehus Viborg 2,1  
Holstebro Centralsygehus 1,4  
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1,9  
Sygehus Vestsj. – Næstved Sygehus 0,2  
Holbæk Sygehus 0,5  
Roskilde Amts Sygehus 1,9  
Hillerød Sygehus 1,0  
Storstrømmens Sygehus - Næstved 1,2  
Andet sted 12,9 12,9 
Kombinationer  7,2 
  100,1 

 

                                            
1 Selvom der er frit sygehusvalg 
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Epilepsihospitalet på Filadelfia har Danmarks eneste landsfunktion, hvor 42,7 procent af 

børnene i undersøgelsen på svartidspunktet går til kontrol. Godt hvert femte barn (21,7 

procent) behandles på et hospital med landsdelsfunktion og 12,9 procent på 

basisniveau. Hertil kommer 2,6 procent, som går hos en privatpraktiserende læge eller 

neurolog, 12,9 procent, som behandles andre steder og 7,2 procent, som går til kontrol 

flere end ét sted. 

 

I forbindelse med undersøgelse af barnets epilepsi, foretages der undertiden 

neuropsykologiske tests. Her undersøges en række funktioner som: personens sprog, 

opmærksomhed, indlæring, hukommelse, planlægning, finmotorik, synsopfattelse samt 

følelsesregister (Selskabet Danske Neuropsykologer URL): 

 
Tabel 17: Er barnet blevet testet af en neuropsykol og? 
 Andel i undersøgelsen 
Ja 39,0 
Nej 46,9 
Ved ikke 14,2 
I alt 100,0 

 

Ca. to ud af fem børn med epilepsi er blevet testet af en neuropsykolog, og lidt flere er 

ikke blevet testet. Hele 14,2 procent af forældrene angiver at de ikke ved, om barnet har 

fået foretaget neuropsykologiske tests. 

 

Nogle behandlingssteder tilbyder rådgivning ved socialrådgiver, epilepsisygeplejerske 

og/eller psykolog. Vi spurgte forældrene, om barnets behandlingssted havde sådanne 

tilbud, og om barnet havde behov for de pågældende tilbud: 

 

Tabel 18: Tilbud og behov for rådgivning 
 Behandlingsstedets tilbud Barnets behov 
Socialrådgiver 46,3 45,4 
Epilepsisygeplejerske 57,3 51,2 
Psykolog 42,9 54,2 

 

Kigger vi først på udbudssiden, ser vi, at de fleste børns behandlingssteder (57,3 

procent) har tilbud om rådgivning fra en epilepsisygeplejerske, og lidt under halvdelen af 

stederne har et tilbud om socialrådgiver og psykolog. På efterspørgselssiden ser vi, at 
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behovene konsultation ved de tre faggrupper ligger omkring halvtreds procent. Det er 

dog over halvdelen af forældrene (54,2 procent), der angiver at deres barn har behov 

for en psykolog. Vi vil nu undersøge, hvor mange børn der har et udækket behov for de 

tre tilbud: 

 

Tabel 19: Andel som har behov, men ikke har tilbud på behandlingsstedet  
 Andel med udækket behov 
Socialrådgiver 13,9 
Epilepsisygeplejerske 13,5 
Psykolog 24,0 

 

Vi ser at hvert syvende barn (13,9 procent), har brug for rådgivning ved en 

socialrådgiver, men får ikke behovet dækket på behandlingsstedet. Næsten lige så 

mange (13,5 procent) har behov for rådgivning ved en epilepsisygeplejerske, men 

modtager ikke dette tilbud. Størst er dog manglen på tilbud om psykologer på 

behandlingsstederne. En fjerdedel af forældrene (24,0 procent) ser et behov for 

psykologhjælp til deres barn med epilepsi, men kan ikke få behovet dækket på barnets 

behandlingssted. 

 

Helbred 
 

Nogle børn med epilepsi har andre handicaps/lidelser ud over epilepsien: 

 
Tabel 20: Lider barnet af andet end epilepsi? 
 Andel i undersøgelsen 
Indlæringsvanskeligheder 53,9 
Adfærdsproblemer 24,5 
Udviklingshæmning 27,6 
Tourettes syndrom 1,1 
Autisme 6,5 
(OCD) Tvangsadfærd 2,7 
Maniodepressiv 0,4 
Migræne 5,2 
ADHD 6,3 
Andre lidelser 25,6 
Tallene summerer til mere end 100, fordi nogle børn har flere end én lidelse, ud over epilepsien 
 

Over halvdelen af børnene har indlæringsvanskeligheder og hver fjerde forælder 

rapporterer at barnet har adfærdsproblemer. Som tidligere omtalt, har de 
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udviklingshæmmede typisk 2-3 følgelidelser ud over epilepsien. Ikke-

udviklingshæmmede børn med epilepsi har typisk én eller ingen følgelidelser.  

Vi vil nu se på hvor mange lidelser, den samlede gruppe har: 

 

Tabel 21: Komorbiditet – antal lidelser foruden epi lepsien 
 Andel i undersøgelsen 
0 25,4 
1 30,6 
2 21,8 
3 14,6 
4 5,4 
5 0,9 
6 eller flere 1,3 
I alt 100,0 

 
Tre fjerdedel har mindst én lidelse ud over epilepsien. 3 ud af 10 har en enkelt og 6,6 

procent har 4 lidelser eller flere. 

 

Vi spurgte forældrene, om barnet havde været i behandling for depression, eller om de 

eventuelt havde talt med barnets læge/neurolog om at få barnet i behandling: 

 
Tabel 22: Har barnet været i behandling for depress ion? 
 Andel i undersøgelsen 
Har talt med barnets praktiserende læge om det 5,8 
Har talt med barnets neurolog om det 5,8 
Har været på/er på antidepressiv medicin 2,7 
Har gået til/går til psykolog/psykiater 8,8 

 
I alt har 14,8 procent af forældrene svaret ja, til mindst én af ovenstående muligheder. 

Fokuserer vi udelukkende på dem, som faktisk har været i medicinsk og terapeutisk 

behandling, ser vi at det drejer sig om 9,7 procent af børnene. 

 

Forældrene blev i spørgeskemaet præsenteret for følgende tekst om det frie 

sygehusvalg: 

 

Når barnets læge henviser barnet til behandling for sin epilepsi, kan I vælge mellem alle 

offentlige sygehuse samt Epilepsihospitalet i Dianalund.   

Hvis I ikke er tilfredse med den behandling, barnet får på det sygehus, det i første omgang 

blev henvist til, kan I bede barnets praktiserende læge henvise det til et andet sygehus. 
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Herefter blev de bedt om at svare på følgende spørgsmål (tallene angiver den del, der 

har svaret ’ja’: 

 
Tabel 23: Frit Sygehusvalg 
 Andel i undersøgelsen 
Var du klar over at I havde den mulighed? 69,4 
Har I benyttet jer af den mulighed? 36,6 

 
Tre ud af ti forældre var ikke klar over muligheden for frit sygehusvalg, mens godt en 
tredjedel havde benyttet sig af muligheden. 
 

På samme måde blev forældrene præsenteret for denne tekst om den pædagogisk-

psykologiske rådgivning: 

 

Alle kommuner i Danmark har tilknyttet en Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, PPR, som kan 

yde vejledning både før skolestart og/eller senere hen i skoleforløbet. Efter anmodning kan PPR 

foretage en vurdering/undersøgelse af barnet med det formål at fastslå, om der er tale om et 

barn med særlige psykiske og pædagogiske behov. 

 

Herefter blev de bedt om at svare på spørgsmålene i tabellen (tallene angiver den del, 

der har svaret ’ja’: 

 
Tabel 24: Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)  
 Andel i undersøgelsen 
Var du klar over at I havde denne mulighed? 72,8 
Har I benyttet jer af den mulighed? 54,4 

 

Knap tre fjerdedele har kendskab til Pædagogisk-psykologisk rådgivning, mens 

halvdelen af børnene (54,4 procent) har brugt tilbuddet om ordningen. 

 
Forældrene blev bedt om at vurdere en række udsagn om deres kontakt med barnets 

behandlingssted og den information, de har modtaget derfra: 
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Tabel 25: Mødet med sundhedsvæsenet 
 Helt 

enig 
Delvist 

enig 
Hverke
n eller 

Delvist 
uenig 

Helt 
uenig 

I alt PDI2 

Jeg har fået tilstrækkelig 
information om epilepsi fra 
behandlingsstedet 
 

42,8 36,9 10,9 6,2 3,2 100,0 70,3 

Jeg har fået skriftlig 
information om epilepsi i det 
omfang, jeg har brug for 
 

39,1 35,0 13,5 8,2 4,1 99,9 61,8 

Jeg har fået tilstrækkelig tid til 
at stille spørgsmål til barnets 
behandlingssted 
 

51,9 26,9 9,3 8,4 3,4 99,9 67,0 

Jeg har fået tilstrækkelig 
information om bivirkninger 
ved barnets medicin 
 

27,4 31,8 16,8 14,5 9,4 99,9 35,3 

Barnets læger møder os med 
en positiv indstilling 
 
 

63,1 24,1 7,5 3,4 1,8 100,1 82,0 

Barnets læger lytter 
opmærksomt til, hvad 
jeg/barnet siger 
 

58,2 28,9 6,4 4,5 2,0 100,0 80,6 

Jeg er tilfreds med den 
behandling, barnet får 
 
 

49,7 31,6 10,1 6,2 2,5 100,1 72,6 

Jeg har let adgang til barnets 
læge, hvis det har problemer 
med sin epilepsi 
 

42,7 29,5 11,6 11,2 5,0 100,0 56,0 

Jeg er tilfreds med den hjælp, 
barnet har fået fra sit 
behandlingssted 
 

49,0 33,6 8,7 6,2 2,5 100,0 73,9 

 

Ser vi overordnet på forældrenes vurdering af børnenes behandlingssteder, er det 

meget positivt. Gennemsnitligt er næsten halvdelen af forældrene (47,1 procent) nemlig 

’Helt enige’ i de 9 udsagn. Til sammenligning er kun et gennemsnit på 3,8 procent ’Helt 

uenige’ i udsagnene. Når vi tager et kig på PDI-værdierne (overordnet tilfredshed), ser 

vi dog at der er forskel på enigheden i de forskellige udsagn. Helt i top ligger 

indstillingen til barnets læger, hvor en overvægt på henholdsvis 82,0 og 80,6 procent er 

tilfredse med lægens imødekommenhed. Også tilfredsheden med barnets behandling 

scorer højt (PDI=72,6). Tilfredsheden med tiden til at stille spørgsmål, hjælpen og 

informationen fra behandlingsstedet ligger også meget højt, med PDI-værdier på 

omkring 70 procent. I bunden finder vi behandlingsstedets skriftlige information 

                                            
2 PDI=Procentdifferentindeks. Helt og delvist enige fratrukket Helt og delvist uenige. Er et samlet mål for 
tilfredsheden. Hvis tallet er positivt er der flere tilfredse end utilfredse. 
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(PDI=61,8) og adgangen til lægen (PDI=56,0). Allerlængst nede ligger 

informationsniveauet om bivirkninger med en PDI-værdi på 35,3. 

 

Trivsel 
 

Børn med epilepsi kan komme til skade i forbindelse med epileptiske anfald, hvor de 

mister kontrollen med deres krop: 

 

Tabel 26: Er barnet kommet fysisk til skade på grun d af epilepsien? 
 Andel i undersøgelsen 
Nej aldrig 60,3 
Ja – tandskade ved fald 7,7 
Ja – knoglebrud ved fald 4,1 
Ja – knubs 30,6 
Ja – andet 8,6 
Ja – på anden måde end ved anfald 2,7 
Tallene summerer ikke til 100, da nogle forældre har angivet mere end én af de angivne typer af skader 
 

Mange epilepsirelaterede skader sker i forbindelse med anfald, hvor personen mister 

bevidstheden. 4 ud af 10 børn er kommet til skade på grund af epilepsien. Af de 

angivne svarmuligheder er det typisk knubs, børnene er udsat for. 7,7 procent har fået 

tandskader ved fald og 4,1 procent knoglebrud ved fald.  

 
Tabel 27: Føler barnet sig ensom? 
 Andel i undersøgelsen 
Ja, næsten hver dag 4,6 
Ja, ofte 14,6 
En gang imellem 28,7 
Sjældent 19,6 
Aldrig 23,0 
Ved ikke 9,6 
I alt 100,1 

 

Knap hver tyvende forælder i undersøgelsen oplever at deres barn med epilepsi føler 

sig ensom hver dag. Knap en fjerdedel (23,0 procent) oplever at barnet aldrig føler sig 

ensom3. 

 

                                            
3 Se desuden Del III i denne rapport for sammenligninger mellem de 13-17-årige i normalbefolkningen 
samt forældrenes svar. 
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Tabel 28: Hvor ofte er barnet stresset? 
 Andel i undersøgelsen 
Næsten hver dag 6,2 
Ofte 13,4 
En gang imellem 27,3 
Sjældent 29,4 
Aldrig 16,2 
Ved ikke 7,5 
I alt 100,0 

 

Ifølge forældrene er hvert femte barn med epilepsi stresset ofte eller ligefrem hver dag. 

16,2 procent oplever at deres barn aldrig er stresset. 

 
Tabel 29: Lykke – Er barnet…? 
 Andel i undersøgelsen 
Meget lykkelig 14,8 
Ret lykkelig 62,3 
Ikke særlig lykkelig 15,2 
Meget ulykkelig 0,9 
Ved ikke 6,8 
I alt 100,0 

 

De fleste forældre vurderer at deres barn overordnet er lykkeligt. Flere end hvert fjerde 

barn betegnes således af forældrene som lykkeligt (meget lykkelig + ret lykkelig). 

Mindre end en procent af forældrene betegner deres barn som ’meget ulykkelig’. 

 

Tabel 30: Sætter I som forældre begrænsninger for b arnet, fordi han/hun har 
epilepsi? 
 Andel i undersøgelsen 
Nej, slet ikke 35,9 
Ja, men sjældent 36,1 
Ja, nogle gange 20,8 
Ja, tit 7,2 
I alt 100,0 

 

Cirka to tredjedele af forældrene har i større eller mindre omfang sat begrænsninger for 

barnet, med begrundelse i hans/hendes epilepsi. Kun godt en tredjedel mener slet ikke, 

de har sat sådanne begrænsninger. 

 

En del personer skjuler deres epilepsi af forskellige grunde. Vi spurgte forældrene om, 

hvordan de opfattede deres barns åbenhed: 
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Tabel 31: Fortæller barnet andre, at han/hun har ep ilepsi? 
 Andel i undersøgelsen 
Aldrig 25,6 
Så få som muligt 14,0 
Kun min nærmeste familie 1,9 
Ja, til sine venner 8,9 
Ja, til skolekammerater 15,7 
Ja, til alle 31,9 
Andre svar4 1,9 
I alt 99,9 

 

Svarmulighederne skal opfattes som en rangordning, så svarmuligheden ’Aldrig’ er 

udtryk for mindst åbenhed og svaret ’Ja, til alle’ er udtryk for mest åbenhed. Godt hver 

fjerde af børnene i undersøgelsen (25,6 procent) fortæller ingen, at de har epilepsi, og 

en ud af syv kun til så få som muligt. Cirka en tredjedel af børnene fortæller til alle, at de 

har epilepsi. 

 

Tabel 32: Møder barnet negative reaktioner på grund  af sin epilepsi? 
 Det er 

aldrig 
sket 

En 
enkelt 
gang 

Et par 
gange 

Det sker 
jævnligt 

Det sker 
ofte 

I alt 

Fra mennesker han/hun 
ikke kender 
 

71,9 9,2 12,0 3,5 3,3 99,9 

Fra skolekammerater 
 
 

71,3 11,4 12,4 4,2 0,7 100,0 

Fra familie og venner 
 

80,3 9,0 8,5 0,9 1,2 99,9 

 

Børnene oplever ifølge deres forældre aldrig eller kun meget sjældent negative 

reaktioner på grund af epilepsien. Én ud af femten børn oplever dog jævnligt (3,5 

procent) eller ofte (3,3 procent) negative reaktioner fra folk, de ikke kender. Hvert 

tyvende barn oplever jævnligt eller ofte negative reaktioner fra skolekammerater. 

Familie og venner kommer meget sjældent med negative reaktioner. Når vi spørger til 

negative reaktioner i bestemte situationer, er billedet det samme: 

 

 

                                            
4 Nogle forældre har afgivet andre svar end de på forhånd givne svarkategorier (andre svar). Det drejer 
sig om forældre til børn, der endnu ikke har et sprog pga. alder, og forældre til børn, der ikke har et sprog 
pga. handicap. 
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Tabel 33: Møder barnet negative reaktioner i følgen de situationer? 
 Det er 

aldrig 
sket 

En 
enkelt 
gang 

Et par 
gange 

Det sker 
jævnligt 

Det sker 
ofte 

I alt 

Nar han/hun fortæller at 
han/hun har epilepsi 
 

79,0 9,6 8,3 2,5 0,5 99,9 

Når han/hun har anfald 
 

74,0 12,0 10,8 1,5 1,7 100,0 

 

4 ud af 5 børn har aldrig oplevet negative reaktioner, når de har fortalt, at de har 

epilepsi. På samme måde har 3 ud af 4 aldrig oplevet negative reaktioner, når de har 

haft anfald. Langt de fleste børn oplever altså aldrig negative reaktioner fra andre på 

grund af deres epilepsi. 

 

Skole 
 

Børnene fordeler sig på følgende klassetrin i skolen: 

 

Tabel 34: Klassetrin 
Klassetrin Andel i undersøgelsen 
0. klasse 5,2 
1. klasse 6,3 
2. klasse 7,2 
3. klase 7,0 
4. klasse 5,8 
5. klasse 7,9 
6. klasse 7,0 
7. klasse 6,3 
8. klasse 7,4 
9. klasse 8,8 
10. klasse 9,0 
11. klasse 0,9 
Går ikke i skole 21,3 
I alt 100,0 

 

De børn, der ikke går i skole er fortrinsvis dem under 6 år og over 15 år, dvs. børn, der 

ikke er i skolealderen. En enkelt forælder har selv skrevet at barnet bliver undervist 

hjemme. Tallene fordeler sig nogenlunde jævnt over de forskellige klassetrin, men der 

er en vis overrepræsentation af 9.- og 10.-klasseselever. På samme måde er de små 
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klasser underrepræsenteret. Det afspejler aldersfordelingen af hele undersøgelsens 

population, hvor de yngste er stærkt underrepræsenteret. 

 

Mange børn med epilepsi har vanskeligheder i skolen og går derfor i specialskole eller i 

specialklasse: 

 

Tabel 35: Hvilken type skole går barnet i? 
Skoletype Andel i undersøgelsen 
Folkeskole/privatskole 51,4 
Specialskole 36,7 
Specialklasse på en almindelig skole 11,9 
I alt 100,0 

 

Tallene for skoletype er opgjort på de børn, der går i skole. Derfor er det 

gennemgående børn i alderen 0-5 år og 15-17 år, der er udeladt i tabellen. Enkelte har 

angivet, at deres barn går på en specialafdeling på en almindelig skole, som her indgår 

under specialklasser. Opgørelsen viser, at godt halvdelen går i en almindelig skole 

(offentlig eller privat), mens mere end en tredjedel (36,7 procent) går i specialskole, og 

11,9 procent går i en specialklasse på en almindelig skole. 
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Del II – Forældrene og familien 
 

De resultater, vi indtil nu har set, er forældrenes svar på spørgeskemaerne. Vi vil nu se 

på forældrenes egen livssituation og deres rolle som forælder til et barn med epilepsi. 

 

Forældrenes baggrund 
 

Vi starter med at beskrive forældrene baggrund. I første omgang vil vi se på, hvem, der 

har udfyldt forældrenes spørgeskema: 

 

Tabel 36: Hvem udfylder dette skema? 
 Andel i undersøgelsen 
Mor 86,0 
Far 7,0 
Mor og far 6,6 
Andre 0,5 
I alt 100,1 

 

Tabel 36 viser at det langt oftest er barnets mor, der udfylder spørgeskemaet. I hele 86 

procent af tilfældene er det moderen alene, som udfylder skemaet, og i kun 7 procent af 

tilfældene er det faderen alene. Det vidner om, at moderen i de fleste familier er den 

primære omsorgsperson for barnet med epilepsi. 

 

For at kunne sammenligne, hvor mange forældre, der er i hver aldersgruppe i forhold til 

befolkningen, laves et udtræk fra Statistikbanken (Danmarks Statistik) på alle voksne 

mellem 20-59 år, som har mindst et barn: 

 

Tabel 37: Forældrenes alder 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
20-24 år 0,2 1,3 
25-29 år 1,8 6,6 
30-34 år 9,5 16,0 
5-39 år 20,9 20,9 
40-44 år 36,7 23,6 
45-49 år 20,2 17,8 
50-54 år 8,8 10,1 
55-59 år 1,8 3,7 
I alt 99,9 100,0 
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Forældrenes gennemsnitlige alder er 42 år og 95 procent af forældrene er mellem 35,8 

og 47,6 år gamle. 

 

Som det ses af figur 5 er der mange forældre til børn med epilepsi i alderen 40-49 år 

sammenlignet med forældre i befolkningen. En del af forklaringen skal findes i 

aldersfordelingen for de børn, som er med i undersøgelsen. Der er som tidligere omtalt 

meget få før-skolebørn og mange skolebørn (pga. forældrenes sene indmelding i Dansk 

Epilepsiforening, hvis medlemsarkiv respondenterne er udtrukket fra). 

 

Figur 5: Forælders alder 
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Tabel 38: Geografisk fordeling efter tidligere amte r 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 5 
Bornholms amt 1,9 0,8 
Frederiksborgs amt 5,8 7,0 
Fyns amt 9,0 8,8 
Københavns Amt 10,2 11,4 
Københavns kommune 6,0 9,2 
Nordjyllands amt 7,4 9,1 
Ribe amt 5,3 4,1 
Ringkøbing amt 8,6 5,1 
Roskilde amt 5,1 4,5 
Storstrøms amt 7,4 4,7 
Sønderjyllands amt 4,6 4,7 
Vejle amt 6,5 6,7 
Vestsjællands amt 4,6 5,7 
Viborg amt 5,6 4,3 
Århus amt 12,0 12,2 
Frederiksberg 0,0 1,7 
I alt 100,0 100,0 

 

Den geografiske fordeling af børnene og deres familier adskiller sig ikke voldsomt fra 

normalbefolkningen. Dog er der en tendens til at børn med epilepsi i Hovedstadsområ-

det er underrepræsenteret i undersøgelsen (som medlemmer af Epilepsiforeningen). 

 

Forældrenes uddannelse  
 
Tabel 39: Din erhvervsuddannelse (barnets forælder)  - angiv den højeste 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 6 
Specialarbejderuddannelse, 
AMU og tilsv. < 1år 

1,1 1,7 

EFG basisår, Handelsskolens 
grunduddannelse (HG) 

6,9 3,6 

Fuldført lærlinge- eller EFG-
uddannelse, mindst 1 år 

8,9 21,3 

Anden faglig uddannelse, 
mindst 1 år 

10,1 6,8 

Kort videregående 
uddannelse, op til 2 år 

16,9 7,7 

Mellemlang videregående 
uddannelse, 3-4 år 

35,0 21,7 

Lang videregående 
uddannelse, 5-6 år 

9,4 10,0 

Anden erhvervsuddannelse/ 
ingen uddannelse/ved ikke 

11,7 27,2 

I alt 100,0 100,0 

                                            
5 Befolkningstal for befolkningen er fra Statistikbanken, opgjort pr. 1. juli 2006 
6 SFI 
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Der er blandt forældrene en væsentlig overrepræsentation af personer med en 

mellemlang videregående uddannelse, mens håndværksfag og uuddannede er 

underrepræsenteret. Det hænger primært sammen med at de fleste respondenter er 

kvinder. Det kan imidlertid ikke udelukkes at barnets epilepsi kan have indflydelse på 

forældrenes uddannelsesniveau, især hos de forældre, som er under uddannelse eller 

ingen uddannelse har på det tidspunkt, diagnosen stilles. 

 

Familieforhold 
 
Tabel 40: Hvilket familieforhold passer på husstand en? 
 Andel i undersøgelsen 
Far og mor 75,9 
Enlig mor 13,4 
Mor og partner 9,5 
Enlig far 0,9 
Far og partner 0,2 
I alt 99,9 

 

Familieforholdene i børnenes husstande ser sådan ud, at tre fjerdedele lever som 

’kernefamilier’ med mor, far og børn. 13 procent af børnene bor sammen med mor 

(enlig) og 9,5 sammen med deres mor og hendes partner. Når vi sammenligner med 

tallene for den samlede danske population af børnefamilier, ser vi, at billedet er stort set 

er det samme: 

 
Tabel 41: Familieforhold i forhold til befolkningen  
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Far og mor 76 75 
Mor 23 21 
Far 1 3 
Bor ikke sammen med forældre - 1 
I alt 100 100 

 

Børn med epilepsi lever altså også overvejende i kernefamilier med både deres mor og 

far, på samme måde som de fleste andre børn. Vi vil nu tage et kig på børnenes 

søskende: 
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Tabel 42: Er der andre børn i husstanden, foruden d et barn, som har epilepsi?  

 Andel i undersøgelsen 
Barnet har ingen søskende 11,5 
Barnet har andre søskende i husstanden 78,4 
Barnet har søskende, som bor hos den anden forælder 2,9 
Barnet har halvsøskende i husstanden 6,7 
Barnet har ’papsøskende’ i husstanden 2,5 
I alt 100,0 

 

Vi kan se, at langt størstedelen af børnene med epilepsi (78,4 procent) bor sammen 

med mindst en biologisk søskende. Få børn har halvsøskende (samme far eller mor), 

papsøskende (børn til mors eller fars samlever) eller søskende, som bor hos den anden 

forælder. Når vi inkluderer halv- og pap-søskende, som bor i barnets husstand, ser vi at 

hele 83,1 procent af børnene med epilepsi bor sammen med den ene eller den anden 

form for søskende. 

 

At have et barn med epilepsi 
 

Forældrene blev præsenteret for en række udsagn om, hvordan barnets anfald påvirker 

dem som forælder: 

 
Tabel 43: Hvordan påvirker barnets anfald dig selv?  

 Andel i undersøgelsen 
Jeg er altid urolig for, at han/hun skal få anfald 36,2 
Jeg bliver angst, når der er anfald 37,3 
Jeg bliver trist/ked af det, når der er anfald 72,6 
Anfaldene påvirker mit humør negativt i dagligdagen 30,3 
Jeg er fortrolig med hans/hendes anfald 60,2 
Tallene viser andelen af positive svar for de respektive spørgsmål. Tallene summerer ikke til 100, da 
forældrene har haft mulighed for at afgive flere svar. 
 

Selvom de fleste forældre er fortrolige med barnets anfald, er en stor gruppe på 2 ud af 

5 (39,8 procent) det ikke. Flere end en tredjedel føler sig urolige, næsten 3 ud af 4 bliver 

kede af det, når der er anfald. Næsten 2 ud af 5 (37,3 procent) bliver angste ved anfald, 

og næsten hver tredje (30,3 procent) føler, at anfaldene påvirker deres humør negativt i 

dagligdagen. 
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Beskæftigelse og indkomst 
 
Tabel 44: Hvad er din hovedbeskæftigelse? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 7 
Under uddannelse 4 10 
I ordinært job 74 67 
Selvstændig 8 5 
I fleksjob 3 1 
Beskyttet værksted / skånejob - - 
Arbejdsløs 3 5 
Uden for arbejdsstyrken 9 12 
Andet - - 
I alt 101* 100 
*summerer til mere end 100 pga. afrunding. 

 

Vi ser, at forældre til børn med epilepsi oftere er beskæftiget på ordinære vilkår og 

sjældnere er under uddannelse end normalbefolkningen. Vi bad de forældre, som er i 

beskæftigelse svare på, om det er fuld tid eller deltid: 

 

Tabel 45: Fuld tid eller deltid? 
 Andel i undersøgelsen 
Arbejder på fuld tid 54,8 
Arbejder på deltid på grund af barnets epilepsi 17,2 
Arbejder på deltid af andre årsager 28,0 
I alt 100,0 

 

Det viser sig altså, at ca. 55 procent af de forældre, som besvarede spørgeskemaet, 

arbejder på fuld tid. 17,2 procent arbejder på deltid på grund af barnets epilepsi.  

 

Forældrene angav husstandens bruttoindkomst. Nogle få indtægter på omkring 20.000 

kr. er muligvis angivet som månedlig indkomst og sorteres fra her: 

 

Tabel 46:Indkomst  
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Under 200.000 kr. 4,0 5,0 
200.000-299.999 kr. 5,5 9,6 
300.000-399.999 kr. 8,2 13,2 
400.000-499.999 kr. 9,0 17,2 
500.000-599.999 kr. 19,0 21,0 
600.000 kr. og derover 54,4 34,0 
I alt 99,9 100,0 

                                            
7 SFI’s repræsentative udsnit af 18-64-årige 2006 



 44 

Forældre til børn med epilepsi tjener gennemsnitligt mindre end andre forældre. Den 

gennemsnitlige husstandsindkomst er 615.208 kr. (den typiske indkomst er 600.000 

kr.). Til sammenligning tjener børnefamilier i normalbefolkningen i gennemsnit 648.351 

kr. Forældre til børn med epilepsi tjener dog oftere end forældre til børn i 

normalbefolkningen, 600.000 kr. eller derover. Husstandsindkomsten var for over 

halvdelen af familierne for børn med epilepsi på 600.000 kr. eller derover. For 

normalbefolkningen er det kun en tredjedel, der tjener så meget.  

 

Når familier til børn med epilepsi gennemsnitligt kan tjene færre penge end andre 

familier samtidig med, at en væsentligt større andel tjener 600.000 kr. eller mere årligt, 

hænger det sammen med, at de gennemsnitlige indtægter i hvert 100.000 kr. -interval 

generelt er lavere end i normalbefolkningen. Fx er gennemsnitsindkomsten for familier 

til børn med epilepsi, som tjener 600.000 kr. eller mere på 792.160 kr., hvor det for 

familier i normalbefolkningen er 894.917. 

 

Der er altså mange familier til børn med epilepsi, der tjener netop 600.000 kr. (som er 

den typiske indkomst), sammenlignet med andre familier. Familierne i den øvrige 

befolkning har gengæld oftere meget store indkomster. 

 

Forældrene blev præsenteret for følgende tekst om tabt arbejdsfortjeneste: 

 

Forældre har mulighed for at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når de 

passer deres kronisk syge eller handicappede barn (jf. Servicelovens § 42). 

 

Vi stillede i spørgeskemaet herefter spørgsmålene: 

 
Tabel 47: Viden om og brug af kompensation for tabt  arbejdsfortjeneste 8 
 Andel i undersøgelsen 
Var du klar over at du havde denne mulighed? 86,5 
Har du nogensinde modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste? 71,0 

 

                                            
8 Tabellen viser andelen af forældre, som har svaret ja på de respektive spørgsmål. 
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De fleste medvirkende forældre kendte til muligheden for kompensation for tabt 

arbejdsfortjeneste. 13,5 procent kendte dog ikke til denne mulighed. Det er også 

flertallet (primært mødre), der har gjort brug af ordningen på et tidspunkt i barnet liv, 

nemlig 71,0 procent. Vi spurgte forældrene, om de har brugt ordningen i år 2007. Det 

havde 38,7 procent:  

 

Tabel 48: Modtog du kompensation for tabt arbejdsfo rtjeneste i år 2007? 
 Andel i undersøgelsen 
1 måned 8,3 
2-11 måneder 6,8 
12 måneder 23,6 
I alt 38,7 

 

De forældre, som har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i år 2007 har 

oftest modtaget det hele året (23,6 procent af forældrene). Det næsthyppigste svar er 1 

måned (8,3 procent). De resterende 6,8 procent fordeler sig på 2-11 måneder. Når man 

som forælder modtager ydelsen for at passe sit barn med epilepsi, er det altså typisk på 

fuld tid i en periode på mindst et år eller en mindre periode på op til en måned. 

Tabel 49 viser, hvor mange timer ugentligt forældrene modtog kompensation for i 2007:  

 

Tabel 49: Ugentligt timetal for kompensation for ta bt arbejdsfortjeneste 
 Andel i undersøgelsen 
0-9 timer 38,1 
10-19 timer 25,0 
20-29 timer 8,3 
30-36 timer 4,8 
37 timer 23,8 
I alt 100,0 

 

Det skal bemærkes, at de to sidste intervaller i tabellen ikke har samme størrelse som 

de foregående. Det er for at illustrere, at en forholdsvist stor andel (23,8 procent) af de 

forældre, som modtog ydelsen, fik den på fuld tid (37 timer). Gennemsnitligt blev disse 

forældre kompenseret for 17,8 timer. Som tabellen viser, varierer timeantallet dog 

meget9. 

 

                                            
9 standardafvigelse=13,2 
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Svarpersonerne blev bedt om at tilkendegive deres tilfredshed med ordningen om 

kompensation for tabt arbejdsfortjeneste: 

 

Tabel 50: Hvor tilfreds har du været med ordningen om tabt arbejdsfortjeneste? 
 Andel i undersøgelsen 
Meget tilfreds 56,9 
Tilfreds 27,2 
Neutral 8,4 
Utilfreds 5,4 
Meget utilfreds 2,0 
I alt 99,9 

 

Tabellen afslører stor tilfredshed med ordningen. Mere end halvdelen af forældrene er 

meget tilfredse, og samlet set er 84,1 procent tilfredse eller meget tilfredse. Der er testet 

for sammenhæng mellem antallet af timer, man får dækket og tilfredsheden. Testen 

viser ingen sammenhæng, men vi kan se at de fuldtidskompenserede (37 timer) har 

den største andel af meget tilfredse. Der er en positiv, signifikant sammenhæng mellem 

den tid, man har været på ordningen og tilfredsheden, så jo længere tid man har 

modtaget kompensationen, desto mere tilfreds er man med ordningen. 

 

Vi spurgte om forældrene har haft børn i dagpasning i 2007. Det havde 65,1 procent af 

forældrene. Disse fordelte sig således: 

 

Tabel 51: Børn i dagpasning 
 Andel i undersøgelsen 
Vuggestue 11,1 
Børnehave 20,0 
Aldersintegreret institution 10,0 
Skolefritidsordning (SFO) 51,1 
Fritidsklub 20,4 
Tallene summerer ikke til 100, da nogle forældre har afgivet flere svar 

 

67,9 procent af de forældre, som har børn i pasning nævner én institution, mens 32,1 

procent angav kombinationer af to eller tre forskellige pasningsmuligheder10. I alt blev 

der angivet 315 svar fra de 280 forældre, som besvarede spørgsmålet. 

 
                                            
10 Det er valgt at medtage disse svar, fordi så stor en del af respondenterne har afgivet flere svar på 
spørgsmålet.  
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Bolig 
 

Tabel 52: Boligform 
 Andel i undersøgelsen 
Enfamiliehus 80,3 
Rækkehus 8,2 
Lejlighed 11,6 
I alt 99,9 

 

Familiens bolig har en gennemsnitlig størrelse på 158,8 m2. Der er stor variation med en 

standardafvigelse på 58m2 11. Den mindste bolig er 25 m2 og største er 700 m2. I tabel 

53 vises kvartilerne for boligstørrelse. Kvartilerne deler alle respondenternes boliger op i 

fire lige store grupper. 1. kvartil viser således den værdi, der skiller de nederste 25 

procent fra dem, der ligger mellem 25 og 50 procent: 

 

Tabel 53: Boligens størrelse 
 Andel i undersøgelsen 
Nedre kvartil 120,0 m2 
2. kvartil 151,0 m2 
Øvre kvartil 192,5 m2 

 

De familier, som bor i de 25 procent mindste boliger har altså et areal på mellem 25 

(mindste værdi) og 120 (nedre kvartil) at leve på. De næste 25 procent bor i boliger, 

som er mellem 121 og 151 m2 og så fremdeles. Ser vi på, om forældrene er ejere eller 

lejere af deres bolig, ser vi, at forældre til børn med epilepsi oftere ejer deres bolig, end 

andre forældre: 

  

Tabel 54: Boligens ejerform 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 12 
Ejer 84,5 77,4 
Lejer 15,5 22,6 
I alt 100,0 100,0 

 

Det er altså færre end hvert sjette barn med epilepsi, der bor i en lejebolig, hvor det er 

tilfældet for næsten hvert fjerde barn i normalbefolkningen. 

                                            
11 Standardafvigelsen på 58 betyder at 95 procent af familierne bor i boliger, der er 158,8 m2 +/- 58 m2  
12 Ejer/lejer andel er opgjort for ’ægtepar’, da børnefamilier, som denne undersøgelse omhandler, ikke er 
tilgængelig i Statistikbanken. 
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Om Dansk Epilepsiforening 
 

Vender vi nu blikket mod forældrenes opfattelse af Dansk Epilepsiforening, ser vi at de 

overvejende er tilfredse: 

 

Tabel 55: Hvor tilfreds er du med dit medlemskab af  Dansk Epilepsiforening? 
 Andel i undersøgelsen 
Meget tilfreds 38,9 
Tilfreds 48,2 
Neutral 12,5 
Utilfreds 0,5 
Meget utilfreds 0,0 
I alt 100,1 

 

87,1 procent er tilfredse eller meget tilfredse med deres medlemskab og ingen af de 

adspurgte er meget utilfredse.. Vi spurgte også forældrene hvad der er vigtigst for deres 

medlemskab: 
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Tabel 56: Hvor vigtig er nedenstående for dig som m edlem? 
 Meget 

vigtigt 
Vigtigt Neutral Ikke 

vigtigt 
Slet 
ikke 

vigtigt 

I alt 
 
 

PDI13 

Jeg kan benytte 
foreningens rådgivning 
 
 

34,6 38,8 23,4 1,6 1,6 100,0 70,2 

Jeg modtager bladet 
EPILEPSI 
 
 

25,2 50,5 21,4 2,5 0,5 100,1 72,7 

Foreningens hjemmeside 
 
 
 

28,1 35,3 31,3 3,7 1,6 100,0 58,1 

Jeg kan deltage i 
foreningens sociale 
arrangementer 
 

9,9 19,6 45,3 18,1 7,1 100,0 4,3 

Jeg kan deltage i 
foreningens kurser 
 
 

13,8 29,4 41,0 11,2 4,7 100,1 27,3 

Jeg møder andre med 
epilepsi gennem 
foreningen 
 

15,2 21,3 42,0 14,5 7,0 100,0 15,0 

Foreningen informerer 
befolkningen om, hvad 
epilepsi er 
 

58,0 33,7 7,2 0,7 0,5 100,1 90,5 

Foreningen arbejder på at 
fjerne fordomme om 
epilepsi 
 

64,9 27,8 6,0 0,9 0,5 100,1 91,3 

Foreningen arbejder for 
bedre vilkår for 
mennesker med epilepsi 
 

77,5 18,3 3,2 0,7 0,2 99,9 94,9 

 

Det er Epilepsiforeningens udadvendte, samfundsoplysende og politiske arbejde, 

forældrene vægter højest. Tabellens sidste tre udsagn har således tilslutning fra de klart 

flest medlemmer. Samtidig er det her, den mindste variation i svarene findes, hvilket 

betyder at der er stor enighed om at disse emner er de vigtigste. Kigger vi på de andre 

klynger af svar, ser vi at forældrene finder t foreningens brede tilbud vigtige, PDI-
                                            
13 PDI=Procentdifferentindeks. Meget vigtigt og vigtigt fratrukket ikke vigtigt og slet ikke vigtigt. Er et 
samlet mål for vigtigheden af udsagnene. Hvis tallet er positivt er der flere der mener det er vigtigt end, 
dem der mener det ikke er vigtigt 
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værdierne på ca. 60-70 vidner om stor tilslutning til foreningens aktiviteter: rådgivningen 

(socialrådgiver og sygeplejerske), foreningens blad samt hjemmesiden (tabellens tre 

øverste emner). Endelig handler tabellens tre midterste emner om de direkte 

medlemsrettede aktiviteter: sociale arrangementer, kurser og socialt samvær med 

andre medlemmer. Disse aktiviteter har den laveste tilslutning, men har alle positive 

PDI-værdier, hvilket vidner om at der alligevel er en overvægt af forældre, der mener at 

disse aktiviteter er vigtige. Det er samtidig her, vi finder de største andele af neutrale 

svar, hvilket nok skal tolkes sådan at mange ikke selv bruger disse tilbud. Selvom de 

medlemsrettede aktiviteter scorer lavest af de 9 udsagn, er disse aktiviteter meget 

vigtige for den del af medlemsgruppen, som selv bruger dem. I foreningens 

undersøgelse af levevilkår for voksne med epilepsi (Dansk Epilepsiforening, 2007) gav 

foreningens voksne medlemmer med epilepsi udtryk for det samme mønster i svarene. 

 

Endelig bad vi forældrene vurdere Dansk Epilepsiforening på en række områder: 
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Tabel 57: Hvor enig er du i nedenstående udsagn om Dansk Epilepsiforening? 
 Enig Delvist 

enig 
Neutral Delvist 

uenig 
Uenig I alt PDI 14 

Dansk Epilepsiforenings 
hjemmeside er god 
 
 

40,2 17,8 41,4 0,5 0,2 100,1 57,3 

Dansk Epilepsiforening 
har en god rådgivning 
 
 

38,6 16,6 44,0 0,2 0,5 99,9 54,5 

www.kronisk-ung.dk er et 
godt tilbud til de unge 
 
 

25,5 8,8 65,2 0,0 0,5 100,0 33,8 

Jeg får den støtte fra 
Dansk Epilepsiforening, 
jeg har brug for 
 

32,9 15,5 50,5 0,2 0,9 100,0 47,3 

Dansk Epilepsiforening er 
synlig i offentligheden 
 
 

12,6 25,8 33,5 20,6 7,5 100,0 10,3 

Dansk Epilepsiforening 
har et fint udbud af kurser 
og arrangementer 
 

25,4 27,1 43,5 2,8 1,2 100,0 48,5 

Dansk Epilepsiforenings 
kurser og arrangementer 
er relevante for mig 
 

16,9 19,5 52,8 7,5 3,3 100,0 25,6 

Jeg læser altid 
medlemsbladet ’Epilepsi’ 
 
 

66,8 22,8 6,7 3,0 0,7 100,0 85,9 

Epilepsiforeningen 
arbejder for bedre vilkår 
for mennesker med 
epilepsi 

70,8 18,3 10,7 0,2 0,0 100,0 88,9 

 

I toppen af PDI-værdierne ligger foreningens arbejde for bedre levevilkår for personer 

med epilepsi. Det er næsten ni ud af ti enige i at foreningen arbejder for. Lige så mange 

læser bladet ’Epilepsi’. De fleste mener at foreningen har et fint udbud af kurser og 

arrangementer, ligesom de vurderer rådgivningen, hjemmesiden samt foreningens 

niveau af støtte til medlemmerne højt. Selvom mange vurderer at kursusudbuddet er 

fint, er det dog ikke lige så mange, som mener at de er relevante for dem selv. Den 

                                            
14 PDI=Procentdifferentindeks. Enig og delvist enig fratrukket delvist uenig og uenig. Er et samlet mål for 
hvor enige forældrene er i udsagnene. Hvis tallet er positivt er der flere der er enige i udsagnet end, dem 
der er uenige i det. 
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laveste tilslutning går på foreningens synlighed i offentligheden. 38,4 procent er helt 

eller delvist enige i at foreningen er synlig, mens 28,1 procent mener det modsatte. 

Selvom synligheden dermed scorer lavest, er der dog stadig flere positive end negative 

tilkendegivelser. 
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Del III – Børn med epilepsi i alderen 11-17 år 
 

I denne del af rapporten sætter vi fokus på de 11-17-årige børn med epilepsi. Denne 

målgruppe er valgt ud fra faglige og saglige kriterier. I børneundersøgelsen sendte vi 

spørgeskemaer til alle medlemmer af Dansk Epilepsiforening, som er født i årene 1990-

2007. Børnene, som er født i årene 1990-1996 og altså blev 11-17 år i 2007 besvarede 

et selvstændigt spørgeskema, specifikt udviklet til deres aldersgruppe. 

 

Vi har samarbejdet med seniorforsker Dines Andersen fra Socialforskningsinstituttet, 

som i en årrække har forsket i børns levevilkår. Gennem dette samarbejde har vi sikret 

skemaernes metodiske kvalitet og anvendelighed. Dines Andersen har bl.a. arbejdet 

med metodeudvikling på børneområdet og har vurderet og godkendt børneskemaet. 

Skemaet indeholder en række spørgsmål om livsstil, livskvalitet, sundhed, 

medieforbrug, social kontakt, livet med epilepsi, begrænsninger og åbenhed.  

 

I undersøgelsen har vi som tidligere omtalt, fået svar fra 445 forældre til børn i alderen 

0-17 år. Ud af disse udgør de 11-17-årige børn 248, som desuden selv har besvaret et 

spørgeskema, særligt målrettet dem. Nogle spørgsmål har vi stillet både de 11-17-årige 

og deres forældre, for at kunne sammenligne deres svar. I statistikprogrammet SPSS er 

dette gjort praktisk muligt ved at sammenflette datasættene for henholdsvis børn og 

forældre. Ved demografiske sammenligninger er lavet et udtræk fra Danmarks Statistiks 

Statistikbank 1. januar 2008. 

 

Sammenligningsgrundlag 
Vi fik i denne undersøgelse mulighed for at sammenligne børnenes svar med svarene 

fra børn i normalbefolkningen, idet vi har anvendt de samme spørgsmål som i 

Skolebørnsundersøgelsen (2007) og en række andre anerkendte undersøgelser. 

Skolebørnsundersøgelsen er en del af et omfattende europæisk forskningsprojekt 

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Det er et internationalt 

undersøgelsesnetværk under WHO, som omfatter 40 lande og foretages hvert fjerde år. 

I Skolebørnsundersøgelsen deltager danske børn på 11, 13 og 15 år. For at kunne 
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sammenligne resultaterne fra denne undersøgelse med nærværende undersøgelse af 

børn med epilepsi, har vi ligeledes isoleret de11-, 13-, og 15-årige. Alle 

sammenligninger med resultater fra Skolebørnsundersøgelsen i denne rapport er derfor 

foretaget for denne specifikke aldersgruppe, med mindre andet er nævnt. 

 

I del I og II af rapporten satte vi fokus på en række forhold og problemstillinger, som er 

generelle for børn og de familier, de lever i. I denne del af rapporten fokuserer vi på de 

forhold og problemer, som er specifikke for de 11-17-årige. 

 

Børneskemaet 
I følgebrevet til familierne med børn med epilepsi i alderen 11-17 år opfordrede vi til, at 

børnene selv skulle svare på skemaet i det omfang det var muligt. Kognitive problemer 

er dog udbredt blandt mennesker med epilepsi, og vi forventede derfor, at en del børn 

ville få brug for hjælp til udfyldelsen: 

 

Tabel 58: Fik du hjælp til at svare på spørgsmålene  i dette spørgeskema? 
 Andel i undersøgelsen 
Nej, slet ikke 25,4 
Ja, lidt / til enkelte spørgsmål 40,4 
Ja til en del spørgsmål 8,0 
Ja, til de fleste / alle spørgsmål 26,3 
I alt 100,1 

 

En fjerdel af børnene udfyldte helt selv spørgeskemaet, mens en anden fjerdedel fik 

hjælp til alle eller de fleste spørgsmål. To ud af fem fik hjælp til enkelte spørgsmål. Det 

er således ca. en tredjedel (8,0+26,3 procent), der har fået væsentlig hjælp til 

besvarelse. Da to tredjedele af de 11-17-årige børn således i stort omfang selv har 

besvaret spørgeskemaet, kan vi overordnet stole på uafhængigheden i besvarelsen. Vi 

skal dog have in mente at svarene fra den tredjedel, der har fået hjælp, i et vist omfang 

kan være påvirket af forældrenes hjælp. 
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Tabel 59: Hvem fik du hjælp af? 
 Andel i undersøgelsen 
Min mor 79,6 
Min far 9,3 
Andre 1,9 
Mor og far 9,3 
I alt 100,1 

 

Langt hovedparten, nemlig 4 ud af fem (79,6 procent) af de børn, der fik hjælp, blevet 

hjulpet af deres mor. Det er ikke overraskende, da mødrene også er stærkt 

overrepræsenteret som informanter i forældrenes del af undersøgelsen. Dette er endnu 

en indikator på at det langt oftest er moren i familien, der er den primære omsorgsgiver 

for barnet med epilepsi. 

 

Om forældrene bør hjælpe eller ej, er udtryk for et dilemma mellem at opnå på den ene 

side pålidelige og på den anden side brugbare svar. På den ene side får vi det mest 

sande indtryk af børnenes livssituation, hvis de besvarer skemaet uden hjælp. På den 

anden side har nogle børn brug for hjælp til at forstå spørgsmålene, således at vi kan 

stole på, at der bliver svaret på det, vi spørger om. Vi søgte at løse dette dilemma ved 

at opfordre forældrene til at lade børnene selv besvare så mange spørgsmål, som 

muligt uden hjælp. Kun hvis barnet havde store vanskeligheder, opfordredes forældrene 

til at hjælpe. 

 

Ca. to tredjedele af børnene fik hjælp til kun få eller ingen af spørgsmålene i 

spørgeskemaet, og ca. en tredjedel fik hjælp til en del eller alle spørgsmål. Når vi 

kontrollerer for forskellige variable, ser vi, at det især er de udviklingshæmmede børn, 

der har fået megen hjælp. 68,9 procent af de udviklingshæmmede har fået hjælp til de 

fleste/alle spørgsmålene, hvor kun 14,9 procent af de ikke-udviklingshæmmede har fået 

den samme hjælp. Når vi på samme måde kontrollerer for sværhedsgraden af 

epilepsien, er der lignende forskelle men i meget mindre omfang. Det er altså 

overvejende de udviklingshæmmede, der har fået hjælp til at udfylde af skemaet. Det er 

vigtigt at have disse forskelle in mente, når man fortolker resultaterne af 

spørgeskemaundersøgelsen om børn i alderen 11-17 år. 
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Børnenes baggrund 
 

De 11-17-årige børn i undersøgelsen fordeler sig kønsmæssigt stort set som 

befolkningen i samme aldersgruppe: 

 

Tabel 60: Kønsfordeling 
Køn Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Drenge 52,6 51,3 
Piger 47,4 48,7 
I alt 100 100,0 

 

Både i denne undersøgelse såvel som i befolkningen er der en lille overvægt af drenge. 

Aldersmæssigt adskiller undersøgelsens børn sig heller ikke voldsomt:  

 

Tabel 61: Aldersfordeling 
Alder Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
11 år 12,5 14,2 
12 år 12,5 14,7 
13 år 12,1 14,8 
14 år 14,1 14,3 
15 år 14,9 14,4 
16 år 15,7 13,8 
17 år 18,1 13,8 
I alt 100,0 100,0 

 

De 11-13-årige er svagt underrepræsenteret og de 16- og især de 17-årige væsentligt 

overrepræsenteret. Det er dog ikke afvigelser, som giver anledning til nærmere 

metodiske overvejelser. 

 

Epilepsien 
 

For at indlede undersøgelsen af de 11-17-årige, vises her forældrenes svar på de 

faktuelle forholdt om de 11-17-åriges epilepsi: 
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Tabel 62: Har barnet epileptiske anfald? 
 Andel i undersøgelsen 
Anfaldsfri 37,4 
Ca. en gang om året eller mindre 15,9 
Ca. et anfald hver 6. måned 7,3 
Ca. et anfald hver 3. måned 4,5 
Ca. et anfald pr. måned 11,4 
Anfald ugentligt 12,2 
Anfald dagligt 11,4 
I alt 100,0 

 

De fleste børn får anfald i større eller mindre grad. Knap to ud af fem er anfaldsfri, mens 

knap hver sjette højst har anfald en gang årligt. En forholdsvis stor gruppe på godt en 

tredjedel har anfald en gang om måneden eller oftere. 12,2 procent har anfald ugentligt, 

og hele 11,4 procent har daglige anfald. 

 

Ser vi på diagnosetidspunktet for børnene i undersøgelsen, opdager vi, at en stor del af 

børnene fik diagnosen, inden de fyldte fire år (38,2 procent): 
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Figur 6: Barnets alder på diagnosetidspunktet 

 
 

Ca. lige så mange fik diagnosen i alderen 7-12 år (40,7 procent). 

 

Ser vi på, hvilke typer af anfald børnene har, ser vi at to tredjedele af de 11-17-årige 

børn har generaliserede krampeanfald: 
 

 
Tabel 63: Hvilken type anfald har barnet? 
Anfaldstype Andel i undersøgelsen 
Simple partielle anfald 23,4 
Komplekse partielle anfald 42,2 
Generaliserede krampeanfald 67,3 
Absencer 37,9 
Ved ikke 3,2 

Tallene summerer til mere end 100, fordi nogle børn har flere end én type anfald. 
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Ca. to ud af fem har komplekse partielle anfald, og næsten lige så mange har absencer. 

Knap en fjerdedel har simple partielle anfald. 

 

Tabel 64: Er barnet i medicinsk behandling for sin epilepsi? 
 Andel i undersøgelsen 
Ja 85,0 
Nej 15,0 
I alt 100,0 

 

Langt de fleste børn (85,0 procent) er i medicinsk behandling for deres epilepsi. De 

næste seks spørgsmål har kun relevans for de forældre, hvis barn netop er i medicinsk 

behandling. I de tilfælde, hvor dette ikke var tilfældet, er forældrene bedt om at gå 

videre til de næste spørgsmål. 

 
Tabel 65: Hvor mange slags medicin tager barnet mod  sin epilepsi? 
 Andel i undersøgelsen 
1 48,3 
2 38,9 
3 8,1 
4 eller flere slags medicin 4,7 
I alt 100,0 

 

Af de børn, som er i medicinsk behandling tager ca. halvdelen et enkelt præparat. En 

stor del, nemlig to ud af fem bruger to. 12,8 procent tager dermed 3 eller flere slags 

antiepileptisk medicin. 

 

Tabel 66: Hvor mange gange i døgnet skal barnet tag e sin epilepsimedicin? 
 Andel i undersøgelsen 
1 gang 12,3 
2 gange 83,0 
3 gange 4,7 
I alt 100,0 

 

Langt det mest almindelige er at skulle tage sin medicin to gange i døgnet (83,0 

procent), typisk morgen og aften.  

 

Vi nævnte i spørgeskemaet fire kendte bivirkninger ved epilepsimedicin: 
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Tabel 67: Har barnet følgende former for bivirkning er af sin epilepsimedicin? 
 Andel i undersøgelsen 
Kvalme 12,3 
Svimmelhed 9,9 
Træthed 55,7 
Dårlig hukommelse 41,0 
Andet 20,3 
Tallene summerer til mere end 100, fordi nogle børn har flere former for bivirkninger. 
 

Den hyppigste af de fire bivirkninger er træthed, som flere end halvdelen af børnene 

(55,7 procent) lider af, efterfulgt af dårlig hukommelse (41,0 procent). De børn, der har 

bivirkninger, har typisk 2 af de nævnte bivirkninger (28,8 procent). 25,9 procent har en 

og 11,3 procent har tre bivirkninger. Enkelte har 4 (1,9 procent) eller 5 (2,8 procent) 

forskellige bivirkninger. Dermed har 70,8 procent af børnene mindst en af de nævnte 

bivirkninger af epilepsimedicinen, og 29,2 procent har ingen af dem. Det skal nævnes, 

at der her kun er spurgt til fire af de mest almindelige bivirkninger, hvorfor 

svarpersonerne havde herudover mulighed for at angive svarmuligheden ’andet’. Der 

findes en lang række andre bivirkninger, som er udeladt for overskuelighedens skyld. 

 

Objektivt og subjektivt mål for epilepsi 
På samme måde som for den samlede gruppe af børn med epilepsi, konstruerer vi nu 

et objektivt mål for sværhedsgraden af epilepsien. Vi ønsker også for de 11-17-årige 

børn med epilepsi et mål for, i hvor høj grad epilepsien påvirker dem i hverdagen. 

Denne gruppe af børn besvarede selv et spørgeskema, herunder spørgsmål om 

negative følger af epilepsien som en subjektiv vurdering af lidelsen. Det er samme 7 

spørgsmål, som blev stillet til forældrene, som blev bedt om at svare på børnenes 

vegne. Det betyder for det første, at svarene til vores subjektive mål for de 11-17-årige 

kommer fra målgruppen selv, og for det andet at vi kan sammenligne forældrenes og 

børnenes svar. Det subjektive mål antager værdien ’mindre frygt’, hvis barnet scorer 7-

13 points på ’frygtskalaen’ og større frygt, hvis han/hun scorer 14-28 points. Det er 

nemlig omtrent i disse værdier, at medianen ligger. Således scorer de mindst angste 

53,6 procent 7-13 points, mens de mest angste 46,4 procent scorer 14-28 points. 
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Figur 7:  Objektiv og subjektiv vurdering af epilepsien for d e 11-17-årige 

 Har kun mindre frygt Har større frygt 

Har kun let epilepsi Let-let (41,9 procent) De angste (27,5 procent) 

Har svær epilepsi De frygtløse (10,0 procent) Svær-svær (20,6 procent) 

 

Som tidligere beskrevet, er der først og fremmest tale om et analytisk mål, og det er 

derfor kun interessant i forhold til andre variable. Sammenligner vi børnenes og 

forældrenes svar om den subjektive vurdering af epilepsiens følger, ser vi, at børn og 

forældre i de fleste tilfælde har vurderet emnerne ens. I de tilfælde, hvor børnenes og 

forældrenes vurderinger er forskellige, er det oftest forældrene, der overvurderer 

barnets frygt. 

 

Skole 
 
Tabel 68: Går barnet i skole? Skriv klassetrin 15 
Klassetrin Andel i undersøgelsen 
4. klasse 2,0 
5. klasse 13,7 
6. klasse 12,5 
7. klasse 10,9 
8. klasse 12,9 
9. klasse 15,7 
10. klasse 14,9 
11. klasse 1,6 
Ungdomsuddannelse 3,2 
Andre svar 1,2 
Går ikke i skole 11,3 
I alt 100,0 

 

11,3 procent af forældrene svarede ikke på spørgsmålet om, hvilket klassetrin deres 

barn går på. Dette tolkes her, som at barnet ikke går i skole. 

 

Blandt de 11-17-årige skolesøgende børn går halvdelen i folkeskole eller privatskole. 

Flere end en tredjedel går på en specialskole og ca. hver ottende går i en specialklasse 

på en almindelig skole: 

                                            
15 Fra forældreskemaet 
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 Tabel 69: Hvilken type skole går barnet i?  

 Andel i undersøgelsen 
Folkeskole/privatskole 49,5 
Specialskole 37,0 
Specialklasse på en almindelig skole 13,4 
I alt 100,0 

 

Samlet set er det altså ca. halvdelen af de skolesøgende børn i undersøgelsen, der ikke 

går i skole på normale vilkår.  

 

Tabel 70: Hvad synes du om skolen for tiden? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Jeg kan virkelig godt lide den 41,7 25,5 
Jeg synes, den er nogenlunde 48,3 55,7 
Jeg kan ikke rigtig lide den 7,1 12,8 
Jeg kan slet ikke lide den 2,8 6,0 
I alt 99,9 100,0 

 
Når vi sammenligner med resultaterne fra Skolebørnsundersøgelsen, ser vi, at 

væsentligt flere børn med epilepsi synes virkelig godt om skolen (41,7 procent) 

sammenlignet med børn i normalbefolkningen (25,5 procent). Samtidig ser vi, at 

andelen af børn, der ’slet ikke kan lide den’ er markant mindre hos børn med epilepsi i 

forhold til børn i normalbefolkningen. Også når vi opdeler børnene på alder, bekræftes 

forskellene: 
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Figur 8: Andel som virkelig godt kan lide skolen 

Andel som virkelig godt kan lide skolen
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For alle tre aldersgrupper er børn med epilepsi markant gladere for skolen end børn i 

normalbefolkningen. Det mønster, at andelen af børn i normalbefolkningen, som er 

begejstrede for skolen falder, med alderen, ser vi også blandt børnene med epilepsi. 

Ser vi på, hvordan børnene fordeler sig udelukkende på køn, ses det samme mønster 

som for børn i normalbefolkningen, nemlig at piger i højere grad end drenge er 

begejstrede for skolen. Når vi kontrollerer for skoletype viser der sig dog nogle vigtige 

forskelle i mønsteret. Nu ser vi nemlig at kun 32,7 procent af de 11-17-årige med 

epilepsi synes virkelig godt om skolen. For børnene i specialskoler er tallet til gengæld 

næsten dobbelt så stort (61,7 procent). Børn i specialklasser placerer sig mellem de to 

(37,0 procent), men tættest på børn i almindelige skoler. Vi kan dermed konkludere at 

børn med epilepsi som går i almindelig skole, værdsætter skolelivet i cirka samme grad 

som andre børn, som ikke har epilepsi. Derimod er børn med epilepsi, som går i 

specialskole meget oftere glade for at gå i skole. 
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Vi vil nu se på hvordan børnene vurderer presset fra skolearbejdet. I første omgang 

sammenligner vi med tallene for de 11-, 13- og 15-årige i undersøgelsen med de 

tilsvarende alderstrin i Skolebørnsundersøgelsen (2007): 

 

Tabel 71: Hvor presset føler du dig af det skolearb ejde, du skal lave (både i skolen 
og lektier derhjemme)? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Overhovedet ikke 21,7 22,1 
En lille smule 53,0 47,7 
Noget 13,3 19,4 
Meget 12,0 10,7 
I alt 100,0 99,9 

 

Som det ses af tabellen, er der ikke stor forskel på børnenes vurdering af skolepresset, 

sammenlignet med børn i normalbefolkningen. Andelen af børn som ’overhovedet ikke’ 

føler sig presset af skolearbejdet er en smule mindre end i Skolebørnsundersøgelsen, 

og andelen som føler sig ’meget’ presser er en smule større. Forskellene er dog så 

små, at vi ikke kan konkludere noget med den nødvendige sikkerhed. Det ser altså ud til 

at børn med epilepsi gennemsnitligt føler sig lige så pressede af skolearbejdet som 

børn i almindelighed. 

 

Når vi kontrollerer for en række baggrundsvariable, ser vi, dog at nogle grupper er 

specielt overdisponerede for skolepres. Det drejer sig om børn med de kognitive 

problemer indlæring, koncentration og hukommelse og børn som har benyttet sig af 

pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR). Ser vi på SDQ-scorerne om børnenes 

styrker og vanskeligheder, ser vi at børn der har følelsesmæssige problemer, 

kammeratskabsproblemer og til dels problemer med at begå sig socialt16, i særlig grad 

føler sig pressede. Adfærdsproblemer og hyperaktivitet er i denne forbindelse ikke 

væsentligt17. 

De udviklingshæmmede børn med epilepsi føler sig ikke så pressede på skolearbejdet, 

som de ikke-udviklingshæmmede. Det hænger bl.a. sammen med, at mange 

udviklingshæmmede går i specialskoler eller i specialklasser. Elever i disse klasser føler 

sig nemlig mindre pressede end børn i almindelige skoleklasser: 
                                            
16 Kun signifikant ved alfa = 0,10 
17 Ingen signifikante sammenhænge 
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Tabel 72: Skolepres – fordelt på skoletype 
Andel som føler sig ’noget’ eller ’meget’ presset af skolearbejdet fordelt på skole/klasse-type 
 Andel i undersøgelsen 
Folkeskole/privatskole 27,7 
Specialskole 20,4 
Specialklasse på en almindelig skole 11,5 
I alt 100,0 

 

Skolepresset ser altså ud til at afhænge af, hvilken type skole/klasse, barnet går i. De 

børn med epilepsi, som går i en almindelig klasse på en folkeskole eller en privatskole, 

føler sig altså væsentligt mere presset af skolearbejdet, end børn i specialklasser og i 

specialskoler. Når vi ser på børnene i undersøgelsen, som ’overhovedet ikke’ føler sig 

presset af skolearbejdet, er forskellene endnu tydeligere. Hvor kun 19,8 procent af de 

11-17-årige med epilepsi i almindelige skoler ’overhovedet ikke’ føler sig presset gælder 

det for hele 51,9 procent af de børn med epilepsi, som går i specialskole. 

 

Vi spurgte børnene om de af og til har brug for hjælp til deres lektier: 

 
Tabel 73: Har du af og til brug for hjælp til dine lektier? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 18 
Ja 92 73 
Nej 8 27 
I alt 100 100 

 

Blandt de 11-årige børn med epilepsi er det næsten alle (92 procent), der af og til har 

brug for lektiehjælp. For deres jævnaldrende uden epilepsi er det ’kun’ 73 procent, der 

har dette behov. Det betyder at der blandt børn i normalbefolkningen er tre gange så 

mange, der aldrig har brug for lektiehjælp sammenlignet med børn med epilepsi (27 

procent mod 8 procent). Til gengæld føler børnene at de kan få hjælp fra deres forældre 

i samme omfang som andre børn: 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
18 SFI’s ’Interview med 11-årige børn’ sammenlignet med de 11-årige med epilepsi 
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Tabel 74: Føler du, at din far og mor kan hjælpe di g med lektierne, hvis du har 
brug for det? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Ja, både far og mor kan hjælpe med det hele 40 41 
Ja, men far er god til noget, mor til noget andet 41 46 
Ja, mor kan hjælpe, men ikke far 8 6 
Ja, far kan hjælpe, men ikke mor 3 1 
Nej, hverken far eller mor kan hjælpe mig 4 1 
Ved ikke 6 4 
I alt 102* 99* 
*summerer ikke til 100 på grund af afrunding. 

 

(11-årige) børn med epilepsi får omtrent den samme hjælp til lektier fra deres forældre, 

som andre børn gør. Børnenes mødre og fædre er lige gode til at hjælpe. Det ser dog 

ud til at fædrene til børn i normalbefolkningen er en smule bedre til at hjælpe deres børn 

end fædre til børn med epilepsi. 

 

Styrker og svagheder -SDQ 
 

Spørgeskemaet Strengths and Difficulties Questionnaire er et internationalt udbredt og 

meget anerkendt værktøj til screening af børns styrker og svagheder. Der findes 

forskellige udgaver af skemaet designet til bestemte aldersgrupper af børn og designet 

til udfyldelse af hhv. børnene selv, deres forældre og deres lærere. I denne 

undersøgelse har vi anvendt skemaet til forældre til børn i alderen 4-16 år. Skemaet 

består af 25 spørgsmål, som berører de fem problemområder: børns emotionelle 

problemer, adfærdsproblemer, hyperaktivitet, kammeratskabsproblemer samt sociale 

styrker19. For alle fem områder er der fastsat grænseværdier, der opdeler resultaterne i 

normalområde, midtergruppe og en gruppe uden for normalområdet. Der er taget højde 

for forskelle i svartendenser fra de forskellige grupper af svarpersoner. 

 

 

 

                                            
19 Skemaet findes som bilag til denne rapport i slutningen af forældreskemaet. De fem problemområder 
består af følgende spørgsmål i skemaet: Emotionelle problemer: 3, 8, 13, 16, 24; Adfærdsproblemer: 5, 7, 
12, 18, 22; Hyperaktivitet/opmærksomhedsproblemer: 2, 10, 15, 21, 25; Kammeratskabsproblemer: 6, 11, 
14, 19, 23; Social styrker: 1, 4, 9, 17, 20. 
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Tabel 75: SDQ - fordelt på 4 aldersgrupper: 

 0-5 år 6-10 år 11-14 år 15-17 år Total 
Emotionelle problemer  
Normalområdet 
Midtergruppe 
Uden for normalområdet 

 
59 
18 
23 

 
48 
13 
39 

 
56 
11 
33 

 
56 
10 
34 

 
53 
12 
35 

Adfærdsproblemer 
Normalområdet 
Midtergruppe 
Uden for normalområdet 

 
65 
23 
12 

 
62 
14 
24 

 
71 
15 
14 

 
75 
12 
13 

 
69 
14 
17 

Hyperaktivitet 
Normalområdet 
Midtergruppe 
Uden for normalområdet 

 
50 
12 
38 

 
51 
8 

41 

 
57 
11 
32 

 
70 
11 
19 

 
58 
10 
32 

Kammeratskabsproblemer 
Normalområdet 
Midtergruppe 
Uden for normalområdet 

 
44 
15 
41 

 
51 
14 
35 

 
46 
8 

46 

 
48 
8 

44 

 
48 
11 
41 

Sociale styrker 
Normalområdet 
Midtergruppe 
Uden for normalområdet 

 
73 
12 
15 

 
79 
6 

15 

 
81 
7 

12 

 
81 
6 

13 

 
80 
7 

13 
Total score 
Normalområdet 
Midtergruppe 
Uden for normalområdet 

 
47 
12 
41 

 
47 
13 
40 

 
50 
13 
37 

 
56 
15 
29 

 
51 
14 
35 

 

Kigger vi først på det overordnede billede af børnenes styrker og svagheder, ser vi at 

over en tredjedel ligger uden for normalområdet (total score=35 procent). Vi ser 

samtidig at der er en tendens til at andelen, som ligger uden for normalområdet falder 

med alderen fra 41 procent (0-5 år) til 29 procent (15-17 år). Ser vi nærmere på de 

andele som ligger uden for normalområdet på de enkelte problemområder, ser vi at det 

er kammeratskabsproblemer (41 procent uden for normalområdet), emotionelle 

problemer (35 procent uden for normalområdet) og hyperaktivitet (32 procent uden for 

normalområdet), der er særligt forekommende hos børn med epilepsi. På de to andre 

områder: adfærdsproblemer og sociale styrker er der væsentligt mindre andele uden for 

normalområdet, henholdsvis 17 og 13 procent. 

 

SFI’s Børneforløbsundersøgelse har anvendt SDQ-skemaet på 11-årige børn i 

normalbefolkningen. Vi vil nu sammenligne disse resultater med tallene for de 11-årige 

med epilepsi: 
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Tabel 76: SDQ - sammenligning af SDQ-scorer for 11- årige børn 

 Epilepsiundersøgelsen SFI’s børneforløbsundersøgelse 
Emotionelle problemer  
Normalområdet 
Midtergruppe 
Uden for normalområdet 

 
52 
17 
31 

 
80 
9 

12 
Adfærdsproblemer 
Normalområdet 
Midtergruppe 
Uden for normalområdet 

 
70 
17 
13 

 
90 
6 
4 

Hyperaktivitet 
Normalområdet 
Midtergruppe 
Uden for normalområdet 

 
50 
13 
37 

 
89 
4 
7 

Kammeratskabsproblemer 
Normalområdet 
Midtergruppe 
Uden for normalområdet 

 
37 
10 
53 

 
88 
5 
7 

Sociale styrker 
Normalområdet 
Midtergruppe 
Uden for normalområdet 

 
83 
7 

10 

 
98 
1 
1 

Total score 
Normalområdet 
Midtergruppe 
Uden for normalområdet 

 
45 
14 
41 

 
90 
4 
5 

 
Vi ser at der blandt de 11-årige børn med epilepsi er otte gange flere uden for 

normalområdet end blandt børn i normalbefolkningen (41 versus 5 procent). Som for 

den samlede gruppe af børn, ser vi igen at det er kammeratskabsproblemer, 

hyperaktivitet og emotionelle problemer, der er særligt iøjnefaldende. Over halvdelen 

(53 procent) har kammeratskabsproblemer; det er mere end syv gange flere end blandt 

børn i normalbefolkningen. Kammeratskabsproblemer indikeres i spørgeskemaet ved at 

børnene ofte er alene, har få venner, er mindre vellidt af andre børn, bliver mobbet af 

andre børn og er mere orienterede mod voksne end børn. De hyperaktive børn kan 

have opmærksomhedsproblemer, og karakteriseres ved at de: er rastløse, urolige, 

nemme at distrahere, ikke tænker sig om før de handler og er dårlige til at koncentrere 

sig. Der er godt fem gange flere hyperaktive blandt børn med epilepsi end blandt andre 

børn. Endelig klager børnene med emotionelle problemer ofte over hovedpine, 

mavepine eller kvalme, virker bekymrede, triste, usikre på sig selv og er nemme at 

skræmme. 11-årige børn med epilepsi har næsten tre gange større risiko for 

emotionelle problemer end 11-årige børn i normalbefolkningen. 
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Ungdomsliv 
 
Vi undersøgte børnenes trivsel i skolen ved hjælp af en række spørgsmål fra 

Skolebørnsundersøgelsen (2007). Her er angivet resultaterne for den samlede gruppe 

af 11-, 13-, samt 15-årige i hhv. Skolebørnsundersøgelsen og nærværende 

Børneundersøgelse. Andre spørgsmål er lånt fra undersøgelsen generation Happy 

(2005), som undersøger 7.9. klasser, som sammenlignes med de 13-15-årige i vores 

undersøgelse20. Dataindsamlingen for Generation Happy er foretaget i 2004, hvor 

nærværende undersøgelses dataindsamling er foretaget i 2007. For nogle spørgsmål 

kan det have betydning for sammenligningsgrundlaget. 

 

Tabel 77: Har du en mobiltelefon? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Ja 98,9 95,2 
Nej 1,1 4,7 
I alt 100,0 100,0 
Der sammenlignes med tal fra ’Generation Happy’. Derfor er tallene for 7.-9.-klasseselever som i denne 
undersøgelse. 
 

Næsten alle børn med epilepsi i 7.-9. klasse har mobiltelefon (kun 1 ud af de 88 i 

gruppen havde ikke). Blandt de jævnaldrende børn uden epilepsi var tallet 95,2. her kan 

det tænkes at tidspunktet for dataindsamlingen har en betydning, da forekomsten af 

mobiltelefoner er stadigt stigende i disse år. Derfor skønnes det at børn i 

normalbefolkningen har mobiltelefoner i ca. samme grad som børn med epilepsi. Lad os 

nu se på børnenes brug af mobiltelefonen: 

 

Tabel 78: Hvor længe taler du i mobiltelefon om dag en? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Mindre end 10 min. 81,0 75,5 
10-30 min. 13,8 16,1 
30 min. til en time 3,1 6,0 
Mere end en time 2,1 2,5 
I alt 100,0 100,1 
Der sammenlignes med tal fra ’Generation Happy’. Derfor er tallene for 7.-9.-klasseselever som i denne 
undersøgelse. 
 

                                            
20 Flertallet af børn på de tre respektive alderstrin går i hhv. 7., 8. og 9. klasse, hvorfor 
sammenligningsgrundlaget skønnes kvalificeret.  
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Her ser vi at fire ud af fem (81,0 procent) af børnene med epilepsi taler mindre end 10 

minutter om dagen, hvor tre ud af fire børn i normalbefolkningen taler i samme omfang. 

Igen må vi her antage at tidspunktet for dataindsamlingen kan spille en rolle for 

sammenligningsgrundlaget, da udbredelsen og brugen af mobiltelefoner blandt børn er 

øget i perioden 2004-2007. Derfor skønnes forskellen i andele som taler mindre end 10 

minutter om dagen at være større blandt børn med epilepsi, end tabellen viser. Under 

alle omstændigheder kan vi konkludere at næsten alle børn med epilepsi, ligesom deres 

jævnaldrende, har mobiltelefon, men at de ikke taler så meget i den, som dem. Det er 

da også under halvdelen af børnene (44,0 procent) med epilepsi, som har kontakt med 

deres venner på telefonen, SMS eller over internettet: 

 

Tabel 79: Hvor ofte taler du med dine venner i tele fonen, sender dem SMS-
beskeder, eller har kontakt over internettet? 
 Andel i undersøgelsen 
Sjældent eller aldrig 19,0 
1 eller 2 dage om ugen 11,9 
3 eller 4 dage om ugen 16,7 
5 eller 6 dage om ugen 8,3 
Hver dag 44,0 
I alt 99,9 

 

Vi spurgte børnene hvor meget tid de bruger på at se fjernsyn, video og dvd i 

hverdagene og i weekenden: 

 

Tabel 80: I DIN FRITID: Cirka hvor mange timer om d agen plejer du at se fjernsyn, 
video eller DVD? Hverdage 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
 Hverdage Weekend Hverdage Weekend 
Slet ingen 3,5 1,2 2,1 1,4 
Cirka ½ time om dagen 8,1 3,5 10,2 5,3 
Cirka 1 time om dagen 24,4 9,3 20,7 11,2 
Cirka 2 timer om dagen 38,4 19,8 28,4 23,6 
Cirka 3 timer om dagen 16,3 26,7 19,5 22,9 
Cirka 4 timer om dagen 4,7 22,1 10,2 16,1 
Cirka 5 timer om dagen 3,5 9,3 4,4 9,7 
Cirka 6 timer om dagen 0,0 2,3 1,8 4,5 
Cirka 7 timer om dagen eller mere 1,2 5,8 2,7 5,4 
I alt 100,1 100,0 100,0 100,1 

 

I hverdagene bruger børn med epilepsi typisk 2 timer om dagen foran skærmen, hvilket 

også er det typiske for andre børn. Det er dog en væsentlig større andel af børn med 
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epilepsi, som bruger netop 2 timer om dagen, hvor andre børn er mere ligeligt fordelt 

over andre timetal. I weekenden ser børn med epilepsi typisk fjernsyn osv. i tre timer om 

dagen, altså lidt længere end i hverdagene. Børn som ikke har epilepsi bruger typisk 2 

timer i weekenden, det samme som i hverdagene. Der er altså en tendens til at børn 

med epilepsi bruger mere tid foran skærmen i weekenden end andre børn.  

 

Vi spurgte børnene om deres tidsforbrug på computerspil o.l., og vi kan se at de typisk 

bruger en halv time på hverdage såvel som på dage i weekenden på spil: 

 

Tabel 81: I DIN FRITID: Cirka hvor mange timer om d agen plejer du at spille spil 
på computer eller spillekonsol (Playstation, Xbox, GameCube osv.)? Weekend 
 Andel i undersøgelsen 
 Hverdage Weekend 
Slet ingen 20,9 15,1 
Cirka ½ time om dagen 30,2 23,3 
Cirka 1 time om dagen 23,3 22,1 
Cirka 2 timer om dagen 9,3 12,8 
Cirka 3 timer om dagen 11,6 8,1 
Cirka 4 timer om dagen 2,3 7,0 
Cirka 5 timer om dagen 1,2 4,7 
Cirka 6 timer om dagen 0,0 5,8 
Cirka 7 timer om dagen eller mere 1,2 1,2 
I alt   

 

I weekenden er der dog større forskel på hvor meget tid børnene bruger. Hvor ca. 

femoghalvfjerds procent bruger ca. en time eller mindre på hverdage er det kun ca. tres 

procent er bruger det samme timeantal i weekenden. Der er altså flere børn der bruger 

mere end to timer på spil i weekenden sammenlignet med hverdagen. 

 

Næsten alle børn (96,3 procent) har adgang til en computer med internet i deres hjem: 

 

Tabel 82: Har du adgang til en computer med interne t i hjemmet? 
 Andel i undersøgelsen 
Ja 96,3 
Nej 3,7 
I alt 100,0 

 

Vi spurgte børnene om hvor meget de bruger deres computer til chat, internet, e-mail og 

lektier: 
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Tabel 83: I din fritid: Cirka hvor mange timer om d agen plejer du at bruge en 
computer for at chatte på nettet, internet, e-mail eller lektier? Hverdage 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
 Hverdage Weekend Hverdage Weekend 
Slet ingen 31,7 31,7 26,4 24,0 
Cirka ½ time om dagen 29,3 24,4 19,7 17,3 
Cirka 1 time om dagen 19,5 18,3 19,2 15,1 
Cirka 2 timer om dagen 9,8 8,5 14,4 14,2 
Cirka 3 timer om dagen 4,9 8,5 9,0 10,3 
Cirka 4 timer om dagen 1,2 2,4 5,2 6,8 
Cirka 5 timer om dagen 2,4 2,4 2,4 4,8 
Cirka 6 timer om dagen 0,0 1,2 1,2 2,4 
Cirka 7 timer om dagen eller mere 1,2 2,4 2,3 3,4 
I alt     

 

Vi kan se at der ikke stor forskel på brugen af computeren på hverdage og i 

weekenden. Børn med epilepsi bruger typisk slet ikke tid på computeren i hverken 

hverdagene eller i weekenden. De fleste (68,3 procent) bruger dog computeren i et eller 

andet omfang. Sammenligner vi med børn i normalbefolkningen 

(Skolebørnsundersøgelsen, 2007) ser vi at en større andel af børn med epilepsi slet 

ikke bruger computeren (31,7 mod 26,4 procent i hverdage og 31,7 mod 24,0 procent i 

weekenden). De børn med epilepsi, der bruger computeren, gør det typisk en halv eller 

en hel time om dagen, mens deres jævnaldrende uden epilepsi oftere bruger 2, 3 og 4 

timer på computeren. 

 

Tabel 84: Hvor mange dage om ugen er du normalt sam men med venner lige efter 
skole? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Ingen dage 26,5 8,4 
En dag 18,1 14,8 
To dage 21,7 22,1 
Tre dage 12,0 26,7 
Fire dage 13,3 13,8 
Fem dage 8,4 14,1 
I alt 100,0 100,0 

 

Børn med epilepsi er sjældnere sammen med venner lige efter skole end andre børn. 

Flere end en fjerdedel (26,5 procent) er normalt aldrig sammen med venner efter skole. 

Det er kun sandt for 8,4 procent af børnene i Skolebørnsundersøgelsen. På samme 

måde er der færre blandt børn med epilepsi, som er sammen med venner på alle 

skoledage (8,4 procent), sammenlignet med deres jævnaldrende (14,1 procent). 
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Billedet bliver om end klarere, når vi ser på, hvor ofte børnene er sammen med venner 

om aftenen: 

 

Tabel 85: Hvor mange aftener om ugen er du normalt ude med venner? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Ingen aftener 61,4 32,2 
En aften 14,5 18,8 
To aftener 15,7 18,2 
Tre aftener 4,8 12,6 
Fire aftener 2,4 7,2 
Fem aftener 0,0 4,9 
Seks aftener 1,2 2,5 
Syv aftener 0,0 3,5 
I alt 100,0 100,0 

 

61,4 procent af børnene med epilepsi er normalt aldrig sammen med deres venner om 

aftenen. Det er dobbelt så stor en andel som blandt børn i normalbefolkningen (32,2 

procent). De børn med epilepsi, som er sammen med venner om aftenen, er det typisk 

1-2 aftener om ugen. 

 

Tabel 86: I de sidste par måneder: Hvor tit er du b levet mobbet i skolen? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Jeg er ikke blevet mobbet 73,5 74,9 
Det er kun sket en eller to gange 15,7 16,9 
2-3 gange om måneden 6,0 3,1 
Ca. en gang om ugen 1,2 2,3 
Flere gange om ugen 3,6 2,9 
I alt 100,0 100,0 

 

Børn med epilepsi bliver ikke mobbet mere end andre børn. Ca. tre ud af fire (73,5 

procent) er slet ikke blevet mobbet, og ligesom for børn i normalbefolkningen er det for 

ca. hver sjette, kun sket en eller to gange de sidste par måneder på svartidspunktet. 

 

Vi stillede børnene spørgsmålet: ’Hvor nemt er det for dig at tale med følgende personer 

om noget, der virkelig plager dig?’. Herunder vises tre tabeller som viser deres grad af 

fortrolig med henholdsvis deres far, mor og bedste ven/veninde: 
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Tabel 87: Far 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Meget nemt 29,5 22,5 
Nemt 38,5 37,9 
Svært 20,5 23,4 
Meget svært 6,4 10,8 
Har ikke / ser ikke 5,1 5,5 
I alt 100,0 100,1 

 

Børnene med epilepsi i undersøgelsen har typisk nemt ved at tale med deres far om 

ting der plager dem. Sammenlignet med andre børn, er der flere der har nemt ved at 

tale med deres far om sådanne spørgsmål. 

 

Tabel 88: Mor 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Meget nemt 43,0 40,7 
Nemt 40,5 39,0 
Svært 10,1 13,2 
Meget svært 2,5 4,9 
Har ikke / ser ikke 3,8 2,1 
I alt 99,9 99,9 

 

Det samme er tilfældet for deres forhold til deres mor. Her adskiller tallene sig dog ikke 

så meget fra tallene for børn i normalbefolkningen. Generelt er børnene med epilepsi 

altså mere voksenorienteret end deres jævnaldrende og flest er orienteret mod deres 

mor, som det også er tilfældet for de fleste andre børn. 

 

Tabel 89: Bedste ven/veninde 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Meget nemt 30,8 46,9 
Nemt 34,6 35,9 
Svært 19,2 10,2 
Meget svært 7,7 3,7 
Har ikke / ser ikke 7,7 3,3 
I alt 100,0 100,0 

 

Til gengæld har børnene med epilepsi, oftere svært ved at tale med deres bedste 

ven/veninde om ting som plager dem og væsentligt færre har meget nemt ved det. 

Faktisk er der ca. halvtreds procent flere børn i normalbefolkningen end blandt børn 

med epilepsi, som har meget nemt ved at tale med deres ven om disse ting. 
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De fleste børn med epilepsi føler sig ensomme: 

 

Tabel 90: Føler du dig ensom 
 Børn med epilepsi Andel i befolkningen 
Ja, meget ofte 3,6 2,9 
Ja, ofte 10,8 4,6 
Ja, af og til 39,8 28,9 
Nej 45,8 63,6 
I alt 100,0 100,0 

 

54,2 procent af børnene i undersøgelsen føler sig ensomme af og til eller oftere, mens 

det kun er tilfældet for 36,3 procent af børn i normalbefolkningen. På samme måde er 

der ca. dobbelt så mange blandt børn med epilepsi, som ’ofte’ eller ’meget ofte’ føler sig 

ensomme (14,4 mod 7,5 procent). 

 

Tabel 91: Hvor mange penge har du til dig selv om m åneden? 21 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
0-200 kr. 38,1 32,5 
200-500 kr. 27,1 33,3 
500-1000 kr. 21,2 21,2 
Mere end 1000 kr. 13,6 12,9 
I alt 100,0 100,0 

 

Der er ikke de store forskelle på, hvor mange penge børn med epilepsi har til sig selv 

hver måned. Lidt flere børn med epilepsi har dog under 200 kr. til sig selv. Det skal 

nævnes, at tallene vi sammenligner med, er taget fra teenageundersøgelsen 

’Generation Happy’, hvis dataindsamling foregik i 2005, altså to år tidligere end 

nærværende undersøgelse. Derfor kan det ifølge en almindelig fremskrivning af 

forbrugerpriser forventes, at andelen af børn i normalbefolkningen, som har mindre end 

200 kr. per måned, var mindre i 2007 end i 2005, hvilket altså ville forøge forskellene 

mellem de to grupper. 

 

 

 

 

                                            
21 Svarkategorierne er kopieret direkte fra Generation Happy, 2005. De er ikke ændret til gensidigt 
udelukkende svarmuligheder (200 og 500 går igen i to svarmuligheder) så sammenligning stadig er mulig. 
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Tabel 92: Hvordan får du penge? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Arbejder 20,3 36,5 
Får penge af mor og far 50,0 40,3 
Fra både forældre og arbejde 24,6 15,1 
Andet 5,1 8,0 
I alt 100,0 100,0 

 

50 procent af børnene med epilepsi får udelukkende penge af deres mor og far, mens 

det kun er ca. 40 procent af børn i normalbefolkningen, der har denne enlige 

indtægtskilde. På samme måde har en væsentligt større andel af børn i 

normalbefolkningen arbejde som den eneste indtægtskilde, nemlig mere end hver tredje 

imod kun hver femte blandt børn med epilepsi. Når vi spørger ind til de børn, som får 

penge fra arbejde, svarer godt en tredjedel (37 procent), at arbejdet består i opgaver 

derhjemme. Det er altså kun to tredjedele af de arbejdende børn med epilepsi, der har 

et reelt fritidsjob. 

 

Ser vi på, hvor mange penge børnene bruger på tøj om måneden, ser vi store forskelle: 

 

Tabel 93: Hvor mange penge bruger du på tøj om måne den? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
0-200 kr. 56,4 27,4 
200-500 kr. 32,5 27,9 
500-1000 kr. 10,3 10,3 
Mere end 1000 kr. 0,9 34,1 
Ved det ikke - 0,4 
I alt 100,1 100,0 

 

Børn med epilepsi bruger markant færre penge på tøj end andre børn. Andelen af børn 

med epilepsi, som maksimalt bruger 200 kr. om måneden er dobbelt så stor som blandt 

deres jævnaldrende (mod 27,4 procent). I den anden ende af skalaen ser vi, at en 

tredjedel af børnene (34,1 procent) i normalbefolkningen bruger mere end 1000 kr. om 

måneden på tøj, hvilket kun ca. 1 procent af børnene med epilepsi gør. Igen skal vi 

huske, på at sammenligningstallene fra Generation Happy (2005) er to år ældre end 

tallene i vores undersøgelse, hvorfor vi kan forvente, at de omtalte forskelle ville være 

endnu mere udtalte, hvis vi sammenlignede på samme tidspunkt. 
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Børn med epilepsi tænker sjældent på døden: 

 

Tabel 94: Hvor ofte tænker du over døden? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Ofte 2,5 18,0 
En gang imellem 16,7 44,6 
Sjældent 30,0 22,4 
Aldrig 40,0 10,6 
Ved ikke 10,8 4,5 
I alt 100,0 100,0 

 

Hele 40 procent tænker aldrig over døden, mens det kun gælder for 10,6 procent af 

deres jævnaldrende i normalbefolkningen. Næsten to tredjedele af andre børn (62,6 

procent) tænker ofte eller en gang imellem over døden, mens blot det gælder for hver 

femte (19,2 procent) med epilepsi. 

 

Sundhed og fysisk helbred 
 

Tabel 95: Kognitive problemer:  
 Andel i undersøgelsen 
Jeg har svært ved at lære nye ting 43,8 
Jeg føler mig træt 53,9 
Jeg har svært ved at koncentrere mig 52,8 
Jeg husker dårligt 46,1 
Andele, som svarer ja 

 

Godt halvdelen af de adspurgte børn havde kognitive problemer i form af henholdsvis 

træthed og koncentration. Samtidig har ca. 45 procent problemer med hukommelsen og 

indlæringen. Ser vi nu på antallet af kognitive problemer, har fire ud af fem børn i 

undersøgelsen mindst et af de fire nævnte kognitive problemer: 

 

Tabel 96: Antal kognitive problemer 
 Andel i undersøgelsen 
 Ingen problemer 19,6 
1 problem 18,2 
2 problemer 24,4 
3 problemer 20,0 
4 problemer 17,8 
I alt 100,0 
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Kun hver femte (19,6 procent) rapporterer altså slet ingen af disse problemer. Da der 

findes en række andre problemer end disse mest hyppige, er der sandsynligvis flere 

end de 80,4 procent som har kognitive problemer. 

 

Frugt, grønt, slik og sodavand 
 

For at få et helhedsindtryk af børnenes sundhed medtog vi i spørgeskemaet en række 

spørgsmål fra Skolebørnsundersøgelsen og forbruget af sunde og usunde fødevarer: 

 

Tabel 97: Hvor mange gange om ugen plejer du at spi se frugt? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Aldrig 2,3 2,1 
Mindre end en gang om ugen 4,7 6,1 
En gang om ugen 9,3 8,9 
2-4 dage om ugen 19,8 24,7 
5-6 dage om ugen 9,3 16,3 
Hver dag, en gang om dagen 25,6 16,2 
Hver dag, flere gange om dagen 29,1 25,7 
I alt 99,9 100,0 

 

Børn med epilepsi spiser mere frugt end andre børn. Andelen som spiser frugt flere 

gange om dagen er på 29,1 procent, mod 25,7 procent blandt andre børn. Ligeledes 

spiser hvert fjerde barn med epilepsi frugt en gang om dagen mod kun hver sjette 

blandt andre børn. 

 

Tabel 98: Hvor mange gange om ugen plejer du at spi se grøntsager? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Aldrig 3,5 4,0 
Mindre end en gang om ugen 3,5 6,0 
En gang om ugen 7,0 9,5 
2-4 dage om ugen 20,9 24,0 
5-6 dage om ugen 14,0 19,5 
Hver dag, en gang om dagen 26,7 21,6 
Hver dag, flere gange om dagen 24,4 15,4 
I alt 100,0 100,0 

 

Det mønster vi så for børnenes indtag af frugt gentager sig for grøntsager. Der er altså 

en væsentlig større andel af børn med epilepsi, som spiser grøntsager en eller flere 

gange om dagen. Faktisk er andelen 38 procent større end blandt børn i 
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normalbefolkningen. Derfor er der naturligt færre børn med epilepsi, som kun sjældent 

spiser grøntsager. Godt halvdelen af børnene i undersøgelsen spiser grøntsager en 

eller flere gange om dagen. 

 

Tabel 99: Hvor mange gange om ugen plejer du at spi se slik eller chokolade? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Aldrig 2,3 1,3 
Mindre end en gang om ugen 3,5 9,8 
En gang om ugen 27,9 29,8 
2-4 dage om ugen 44,2 36,0 
5-6 dage om ugen 12,8 12,1 
Hver dag, en gang om dagen 4,7 6,2 
Hver dag, flere gange om dagen 4,7 4,8 
I alt 100,1 100,0 

 

Børn med epilepsi spiser typisk søde sager 2-4 dage om ugen (44,2 procent). Det er 

også det typiske for deres jævnaldrende, selvom deres andel er mindre (36,0 procent). 

Der er lidt færre blandt børn med epilepsi, som kun spiser slik eller chokolade en gang 

om ugen eller sjældnere, og en smule færre, som spiser det oftere. 

 

Tabel 100: Hvor mange gange om ugen plejer du at dr ikke cola/sodavand med 
sukker? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Aldrig 12,8 7,0 
Mindre end en gang om ugen 25,6 19,9 
En gang om ugen 19,8 27,9 
2-4 dage om ugen 30,2 27,4 
5-6 dage om ugen 4,7 8,5 
Hver dag, en gang om dagen 2,3 4,4 
Hver dag, flere gange om dagen 4,7 4,8 
I alt 100,1 99,9 

 

Billedet af børnenes indtag af sukkerholdig sodavand er ikke entydigt i forhold til andre 

børns forbrug. Børn med epilepsi drikker typisk cola o.l. 2-4 dage om ugen, men næsten 

lige så mange får det mindre end en gang om ugen. Blandt børn i normalbefolkningen 

er der ca. lige mange, som drikker sodavand henholdsvis én dag om ugen og 2-4 dage 

om ugen. Der er dog en klar tendens til at flere børn med epilepsi kun sjældent drikker 

de sukkerholdige drikke. Således får hele 38,4 procent af børnene med epilepsi kun 

sodavand en gang ugentligt eller aldrig, hvor denne andel blandt andre børn kun er 26,9 
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procent. Der er altså ca. 43 procent flere børn med epilepsi, som kun sjældent drikker 

sodavand, sammenlignet med deres jævnaldrende. 

 

Alkohol 
Børnene blev bedt om at svare på hvor ofte de drikker forskellige former for alkohol. Vi 

sammenlignede tallene for de 11-, 13-, og 15-årige med Skolebørnsundersøgelsens tal 

for de jævnaldrende i normalbefolkningen: 

 

Tabel 101: For tiden: Hvor ofte drikker du alkohol,  såsom øl, vin eller spiritus Tæl 
også de gange med, hvor du kun drikker mindre mængd er? 
 Øl Vin Spiritus Alkopops Andet 
 undersø

gelsen 

befolkningen 

undersø
gelsen 

befolkningen 

undersø
gelsen 

befolkningen 

undersø
gelsen 

befolkningen 

undersø
gelsen 

befolkningen 

Aldrig 
 

87,1 65,8 91,8 81,3 90,5 71,2 80,0 64,9 85,9 66,7 

Sjældent 
 

10,6 18,9 7,1 14,1 6,0 14,8 14,1 18,7 9,4 19,4 

Hver 
måned 

0,0 7,6 0,0 3,1 2,4 8,3 2,4 10,4 2,4 8,6 

Hver uge 
 

2,4 7,4 1,2 1,4 1,2 5,6 3,5 5,7 2,4 5,0 

Hver dag 
 

0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 

I alt 
 

100,1 100,0 100,1 100,1 100,1 100,0 100,0 99,9 100,1 100,0 

 
Vi kan se af tabellen at børn med epilepsi konsekvent drikker mindre mængder af 

alkohol end deres jævnaldrende. Ingen af børnene drikker alkohol hver dag og meget få 

drikker ugentligt eller månedligt sammenlignet med deres jævnaldrende kammerater. 

For hver af de nævnte former for alkohol er det da også 80-90 procent af børnene, som 

angiver at de aldrig drikker alkohol. De børn som en sjælden gang drikker alkohol, 

drikker, ligesom andre unge, oftest alkopops, som Smirnoff Ice og Breezers. 
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Tabel 102: Har du nogensinde været rigtig fuld? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Nej aldrig 89,0 69,3 
Ja, en gang 2,4 9,8 
Ja, 2-3 gange 4,9 8,8 
Ja, 4-10 gange 1,2 5,5 
Ja, mere end 10 gange 2,4 6,7 
I alt 100,0 100,0 

 

Det er også væsentligt færre af de 11-, 13- og 15-årige med epilepsi, der har været 

rigtigt fulde. Kun 11,0 procent har været fulde, mod 30,7 procent af deres jævnaldrende, 

som ikke har epilepsi. Der er da også mere end tre gange flere unge i 

normalbefolkningen end børn med epilepsi, som har været fuld 4 gange eller flere. 

 

Overvægt 
Børnenes højde og vægt er hver for sig ikke interessante i et epilepsiperspektiv. Til 

gengæld kan det være interessant at sammenholde højde og vægt i det såkaldte Body 

Mass Index (BMI). BMI er et mål vægten i forhold til højde og udregnes således: vægt i 

kg/højde i meter i anden potens (kg/m2). Målet kan bruges som en indikator for fedme 

og underernæring. Børn i teenagealderen som dem, vi undersøger her, vokser stadig, 

og deres BMI ændres naturligt i disse år, derfor er det hensigtsmæssigt at sammenligne 

gennemsnitlige BMI-tal for specifikke køns- og aldersgrupper 

(Skolebørnsundersøgelsen, 2007). Vi sammenligner derfor resultaterne for de 11-, 13- 

og 15-årige piger og drenge i Skolebørnsundersøgelsen med tallene for de tilsvarende 

køns- og aldersgrupper blandt børn med epilepsi i nærværende undersøgelse. 

 

Tabel 103: Gennemsnitlig vægt i kg 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
11-årige piger 41,4 41,0 
13-årige piger 51,3 50,8 
15-årige piger 60,4 57,3 
11-årige drenge 46,4 41,2 
13-årige drenge 50,6 52,4 
15-årige drenge 63,4 66,1 
I alt 100,0 100,0 

 

Børnene med epilepsi vejer gennemsnitligt mere end deres jævnaldrende, som ikke har 

epilepsi. De 13- og 15-årige drenge vejer dog mindre. 



 82 

 

Tabel 104: Gennemsnitlig højde i cm 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
11-årige piger 153,5 152,2 
13-årige piger 158,6 163,4 
15-årige piger 162,9 166,6 
11-årige drenge 154,6 151,8 
13-årige drenge 163,4 166,4 
15-årige drenge 177,5 177,2 
I alt 100,0 100,0 

 

Der er små forskelle i højden for de respektive køns- og aldersgrupper. Variationen kan 

dog skyldes det lave antal respondenter per niveau. 

 

Tabel 105: Gennemsnitlig Body Mass Index 22 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen Forskel  
11-årige piger 17,1 17,7 – 0,6 
13-årige piger 20,5 19,0 + 1,5 
15-årige piger 23,4 20,7 + 2,7 
11-årige drenge 19,8 17,8 + 2,0 
13-årige drenge 18,9 18,9 0,0 
15-årige drenge 20,0 21,1 -1,1 
I alt 100,0 100,0 + 0,7523 

 

Børnene med epilepsi har et gennemsnitligt højere BMI-tal end deres jævnaldrende i 

normalbefolkningen. De 11-årige piger og de 15-årige drenge falder dog uden for og har 

et lavere BMI og de 13-årige drenge har samme gennemsnitlige BMI som deres 

jævnaldrende. Den største forskel i BMI i forhold til børn i normalbefolkningen ser vi hos 

de 15-årige piger, hvis BMI gennemsnitligt er 2,7 points større end deres jævnaldrendes 

BMI. Gennemsnitligt har børnene med epilepsi et BMI, der er 0,75 points større end 

deres jævnaldrendes. Det betyder at børn med epilepsi gennemsnitligt vejer lidt mere 

end børn andre børn af samme højde (ca. 1-2 kg afhængigt af alder og køn). Vi vil nu 

kontrollere for en række variable for at finde ud af, hvad der har negativ og positiv 

indflydelse på BMI. 

 

Pudsigt nok er der ingen betydelige sammenhæng mellem kosten og børnenes BMI. I 

spørgeskemaet blev de spurgt om deres indtag af frugt, grønt, slik og sodavand, men 

                                            
22 BMI er udregnet individuelt for hvert barn. Tabellen viser gennemsnittene fordelt på alder og køn 
23 Ikke-vægtet gennemsnit af de seks grupper 
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for ingen af delene var der stærke eller statistisk signifikante sammenhænge. Derfor 

skal forklaringen findes andetsteds. En vigtig forklaring skal søges i børnenes fysiske 

aktivitetsniveau, som undersøges herunder i afsnittet ’Fysisk og psykisk trivsel’. 

Det ser ikke ud til, at epilepsiens sværhedsgrad betyder så meget. Dem med svær 

epilepsi er overrepræsenteret i den fjerdedel med lavest såvel som den fjerdedel med 

højest BMI, så der er ingen systematik her. Til gengæld betyder det noget, om man er 

bange for epilepsiens følger (anfald mv.). Her viser det sig, at den fjerdedel med højest 

BMI blandt personer med stor frygt er ca. dobbelt så stor som hos dem med lille frygt. 

Der er tale om en stærk sammenhæng. Ser vi på de fire kategorier fra 4-feltstabellen 

tidligere i afsnittet, opdager vi, at især grupperne ’svær-svær’ (svær epilepsi og stor 

frygt) samt de angste (let epilepsi men stor frygt) har højt BMI. Samtidig har de 

’frygtløse’ (svær epilepsi men lille frygt) generelt en lavere BMI end gennemsnittet. 

Størrelsen på husstandens indkomst har en moderat indflydelse, men med omvendt 

fortegn, dvs. jo højere husstandsindkomst desto lavere er barnets BMI. Også børn, der 

har andre lidelser end dem, der er nævnt i forældreskemaets spørgsmål 23, har 

tendens et lavere BMI. De børn, som ofte bruger en computer har en moderat tendens 

til overvægt. Endelig viser spørgeskemaet om børns styrker og svagheder (SDQ) at de 

børn, der har følelsesmæssige problemer, gennemsnitlig har et højere BMI-tal, end 

andre børn. 

 

Fysisk og psykisk trivsel 
De følgende 8 tabeller viser svarene på spørgsmål om fysisk og psykisk trivsel. 

Resultaterne for de 11-, 13-, og 15-årige i nærværende børneundersøgelse er 

sammenlignet med resultaterne for samme aldersgruppe i Skolebørnsundersøgelsen 

 

Tabel 106: I de sidste 12 måneder: Hvor mange gange  er du kommet til skade og 
har været nødt til at blive behandlet af en læge el ler sygeplejerske? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Dagligt 3,7 8,6 
Mere end ugentligt 1,2 6,2 
Ugentligt 8,6 11,8 
Månedligt 12,3 23,2 
Sjældent/aldrig 74,1 50,2 
I alt 100,0 100,0 
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Børnene kommer sjældnere til skade end deres jævnaldrende uden epilepsi. Faktisk er 

ca. halvdelen (49,8 procent) af børnene i normalbefolkningen kommet til skade inden for 

det sidste år, hvor det kun er tilfældet for godt en fjerdedel (25,9 procent) af børnene 

med epilepsi. 

 

Tabel 107: Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte h ar du haft hovedpine? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Dagligt 6,4 3,3 
Mere end ugentligt 11,5 7,3 
Ugentligt 21,8 10,7 
Månedligt 12,8 21,6 
Sjældent/aldrig 47,4 57,0 
I alt 99,9 99,9 

 

39,7 procent af børnene havde haft hovedpine ugentligt eller oftere det sidste halve år. 

Til sammenligning var andelen blandt børn i normalbefolkningen 21,3 procent. Det 

betyder, at børn med epilepsi har næsten dobbelt så stor risiko (86,4 procent øget 

risiko) for hyppige hovedpiner som andre børn. 

 

Tabel 108: Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte h ar du haft mavepine? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Dagligt 5,1 1,7 
Mere end ugentligt 5,1 4,2 
Ugentligt 7,7 6,4 
Månedligt 19,2 24,4 
Sjældent/aldrig 62,8 63,4 
I alt 99,9 100,1 

 

17,9 procent af børnene har haft mavepine ugentligt eller oftere det sidste halve år, 

hvilket er tilfældet for 12,3 procent af børn i normalbefolkningen. 

 

Tabel 109: Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte h ar du haft ondt i ryggen? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Dagligt 3,8 5,9 
Mere end ugentligt 5,1 5,4 
Ugentligt 9,0 7,6 
Månedligt 12,8 18,0 
Sjældent/aldrig 69,2 63,1 
I alt   
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17,9 procent af de 11-, 13-, og 15-årige børn i vores undersøgelse havde haft ondt i 

ryggen ugentligt eller oftere i det sidste halve år. En lidt større andel (18,9 procent) af 

børnene i Skolebørnsundersøgelsen havde haft rygsmerter med samme hyppighed. 

 

Tabel 110: Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte h ar du været ked af det? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Dagligt 5,1 3,9 
Mere end ugentligt 15,4 7,3 
Ugentligt 10,3 10,4 
Månedligt 30,8 27,1 
Sjældent/aldrig 38,5 51,5 
I alt 100,1 100,2 

 

Næsten en tredjedel af børnene med epilepsi (30,8 procent) er kede af det mindst en 

gang om ugen. Den samme andel for børnene i normalbefolkningen er 21,6 procent, 

hvilket giver epilepsibørn en væsentligt øget risiko for ofte at være ked af det. 

 

Tabel 111: Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte h ar du været irritabel / i dårligt 
humør? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Dagligt 7,7 4,6 
Mere end ugentligt 14,1 12,1 
Ugentligt 20,5 17,3 
Månedligt 34,6 32,6 
Sjældent/aldrig 23,1 33,4 
I alt   

 

42,3 af børn med epilepsi i undersøgelsen er i dårligt humør/irritable ugentligt eller 

oftere. Det samme er 34,0 af børnene i Skolebørnsundersøgelsen. Dermed er Børn 

med epilepsi også overdisponeret for dårligt humør. 

 

Tabel 112: Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte h ar du været nervøs 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Dagligt 3,8 3,4 
Mere end ugentligt 11,5 6,1 
Ugentligt 15,4 11,4 
Månedligt 24,4 28,5 
Sjældent/aldrig 44,9 50,6 
I alt   
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Også når vi spørger børnene om, hvor ofte de er nervøse, ser vi en overhyppighed 

blandt børn med epilepsi. 30,7 er nervøse ugentligt eller oftere imod 20,9 for børnene i 

normalbefolkningen. 

 

Tabel 113: Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte h ar du haft svært ved at falde i 
søvn? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Dagligt 12,8 12,4 
Mere end ugentligt 12,8 10,5 
Ugentligt 10,3 11,3 
Månedligt 21,8 17,2 
Sjældent/aldrig 42,3 48,6 
I alt 100,0 100,0 

 

Ca. en tredjedel af både børnene med epilepsi (35,9 procent) som børn i 

normalbefolkningen (34,2 procent) har ofte (ugentligt eller oftere) svært ved at falde i 

søvn. Epilepsien ser altså ud til at have ingen eller kun en meget lille indflydelse på 

børnenes søvn. 

 

Tabel 114: Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte h ar du været svimmel? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Dagligt 1,3 2,4 
Mere end ugentligt 5,2 3,9 
Ugentligt 7,8 5,5 
Månedligt 18,2 14,6 
Sjældent/aldrig 67,5 73,7 
I alt 100,0 100,1 

 

14,3 procent af børnene med epilepsi føler sig svimle ugentligt eller oftere, hvor det sker 

for 11,8 procent af børnene i Skolebørnsundersøgelsen. Der er tale om en 

overrepræsentation blandt børn med epilepsi, men det er små andele for begge grupper 

og derfor et lidt usikkert resultat. Hvis vi derfor også medtager de børn, som føler sig 

svimle månedligt, bliver resultatet mere sikkert. Også her ser vi, at børn med epilepsi er 

overdisponeret for svimmelhed (32,5 procent mod 26,4 procent af børn i 

Skolebørnsundersøgelsen). 

 

Til slut vil vi se på en samlet grafisk oversigt over problemerne, fordelt på de børn, som 

oplever problemet ugentligt eller oftere og sorteret efter problemets størrelse: 
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Figur 9: Trivsel – Børn som ugentligt eller oftere har… 
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Vi ser at mange børn med epilepsi ofte er irritable/i dårligt humør, hvilket dog også er 

tilfældet for mange børn, som ikke har epilepsi. Derimod er det næstmest udbredte 

problem i rækken, nemlig hovedpine, ikke nær så udbredt blandt børn i 

normalbefolkningen som blandt børn med epilepsi. To ud af fem børn med epilepsi har 

hovedpine mindst en gang om ugen, hvilket er næsten dobbelt så stor en andel som i 

normalbefolkningen. 

 

Børnene blev bedt om at svare på om de har taget medicin imod nogle af ovenstående 

problemer: 
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Tabel 115: Indenfor den sidste måned 24: Har du taget piller eller medicin for…  
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Hovedpine 32,6 42,8 
Mavepine 14,6 15,9 
Søvnproblemer 9,0 5,4 
Nervøsitet 2,2 4,0 
Andet 22,5 24,2 
Andel, som har taget medicin en eller flere gange 

 

Når vi ser bort fra epilepsimedicinen, som næsten alle børn med epilepsi skal tage, 

bruger de generelt sjældnere piller og medicin end deres jævnaldrende uden epilepsi. 

Den eneste der adskiller sig fra dette mønster er søvnproblemer, som 9,0 procent har 

taget piller mod inden for den sidste måned mod 5,4 procent blandt børn, som ikke har 

epilepsi. 

 

Selvom børn med epilepsi meget oftere har hovedpine end deres jævnaldrende, tager 

de ikke lige så ofte smertestillende piller mod det. Det samme gør sig gældende for 

pilleforbruget mod mavepine og nervøsitet, hvor de ligeledes har større problemer, men 

sjældnere tager piller eller medicin for det. Søvnproblemerne er kun en smule større 

end blandt børn i normalbefolkningen, men her er forbruget blandt børn med epilepsi 

noget større25. 

 

Vi bad børnene om selv at vurdere deres helbred: 

 

Tabel 116: Synes du dit helbred er... 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Virkelig godt 28,8 36,2 
Godt 50,0 49,3 
Nogenlunde 18,8 13,4 
Dårligt 2,5 1,1 
I alt 100,0 100,0 

 

21,3 børn med epilepsi synes, at deres helbred er i den dårlige ende af skalaen 

(’nogenlunde’ eller ’dårligt’). Det er kun tilfældet for 14,5 børn i normalbefolkningen. På 

samme måde mener ’kun’ 28,8 procent, at deres helbred er virkelig godt, hvor tallet er 

                                            
24 Andel, som har taget medicin en eller flere gange den sidste måned 
25 Der er dog tale om små andele, hvorfor usikkerheden om resultatet er højere end normalt. 
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36,2 procent for deres jævnaldrende uden epilepsi. Alligevel er det langt de fleste, 

nemlig 78,8, som synes at deres helbred er ’godt’ eller ’virkelig godt’. 

 

Børnene blev i spørgeskemaet stillet spørgsmålet: ’Læg al den tid sammen du har brugt 

på motion hver dag. De sidste 7 dage: Hvor mange dage var du fysisk aktiv mindst 1 

time hver dag: 

 

Tabel 117: De sidste 7 dage: Hvor mange dage var du  fysisk aktiv mindst en time 
hver dag? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
0 dage 8,5 2,6 
1 dag 11,0 6,0 
2 dage 7,3 9,6 
3 dage 18,3 14,3 
4 dage 3,7 15,5 
5 dage 22,0 17,3 
6 dage 17,1 12,3 
7 dage 12,2 22,4 
I alt 100,0 100,0 

 

Billedet af børnenes fysiske aktivitet er ikke entydigt. For nogle dage er andelen af 

fysisk aktive størst blandt børn med epilepsi og andre dage er andelen størst for børn i 

normalbefolkningen. Et entydigt resultat er dog, at børn med epilepsi væsentligt 

sjældnere er fysisk aktive alle ugens syv dage (12,2 procent mod 22,4 procent blandt 

børn, som ikke har epilepsi). Gennemsnitligt er børnene fysisk aktive 3,7 dage om ugen. 

Deres jævnaldrende er gennemsnitligt aktive 4,5 dage om ugen, altså næsten en hel 

dag mere end børn med epilepsi, hvilket er en væsentlig forskel, når der er tale om 3-4 

dage. 

 

Hvis billedet af børnenes fysiske aktivitet var mindre klart i det foregående spørgsmål, 

er det mere sikkert, når vi spørger specifikt til mere anstrengende sport og motion: 
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Tabel 118: Udenfor skoletid: Hvor ofte plejer du at  dyrke så meget sport eller 
motion i fritiden, at du bliver forpustet eller sve der? 
 Andel i undersøgelsen Andel i befolkningen 
Hver dag 3,7 13,7 
4-6 dage om ugen 24,7 27,5 
2-3 dage om ugen 29,6 37,1 
En gang om ugen 17,3 14,3 
En gang om måneden 3,7 2,0 
Mindre end en gang om måneden 9,9 2,7 
Aldrig 11,1 3,2 
I alt 100,0 100,0 

 

Nu ser vi, at der er store forskelle, specielt i ekstremerne: sandsynligheden for at et 

barn med epilepsi dyrker sport hver dag er næsten fire gange mindre end hos børn, 

som ikke har epilepsi, og det er mere end tre gange så sandsynligt at et barn med 

epilepsi aldrig dyrker sport, sammenlignet med hendes jævnaldrende. Dette resultat 

gælder også hvis vi medtager de børn, som dyrker sport mindre end en gang om 

måneden. 

 

Begrænsninger 
 

Børnene blev i spørgeskemaet bedt om at vurdere i hvor høj grad epilepsien begrænser 

dem på forskellige områder. Deres forældre blev ligeledes bedt om at tage stilling til 

hvor meget epilepsien begrænser deres barns liv. Vi sammenlignede resultaterne for at 

få undersøge eventuelle forskelle i børn og deres forældres vurdering af situationen: 
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Tabel 119: Begrænser din epilepsi dig…? 
 Fritiden Socialt Skole/udd. 
 

B
ø

rn 

F
oræ

ldre 

B
ø

rn 

F
oræ

ldre 

B
ø

rn 

F
oræ

ldre 

Ja, meget 
 

13,2 17,1 11,5 20,4 21,0 29,2 

Ja, noget 
 

12,7 19,6 15,8 21,6 15,7 23,9 

Kun en smule 
 

30,2 26,5 23,0 23,7 24,3 21,4 

Nej, slet ikke 
 

43,9 36,7 49,8 34,3 39,0 25,5 

I alt 
 

100,0 99,9 100,1 100,0 100,0 100,0 

 

Ser vi først på børnenes svar, bemærker vi på hvert af de tre områder at over halvdelen 

føler at epilepsien begrænser dem i større eller mindre grad. Børnene føler sig mest 

begrænset i forhold til skole og uddannelse, hvor hver femte føler sig meget begrænset. 

Ca. hver fjerde føler sig væsentligt begrænset (’meget’+’noget’) i fritiden og socialt, 

mens næste to ud af fem føler sig begrænset i forhold til skole/uddannelse. 

Sammenligner vi nu børnenes svar med svarende fra deres forældre, ser vi at 

forældrene konsekvent vurderer begrænsningerne som værre end børnene selv. Også 

forældrene mener at begrænsningerne i forhold til skole og uddannelse er størst; mere 

end halvdelen af forældrene (53,1 procent) føler at epilepsien begrænser børnenes 

muligheder i skole og uddannelse. 

 

Tabel 120: Sætter dine forældre begrænsninger for d ig, fordi du har epilepsi?/ 
Sætter I som forældre begrænsninger for barnet, for di han/hun har epilepsi? 
 Børn Forældre 
Ja, meget/tit 6,7 6,2 
Ja, noget/nogle gange 19,6 21,8 
Kun en smule/sjældent 40,7 39,5 
Nej, slet ikke 33,0 32,5 
I alt 100,0 100,0 

 

Ca. hver fjerde barn med epilepsi i undersøgelsen mener at forældrene i væsentlig grad 

(meget+noget) har sat begrænsninger for dem på grund af epilepsien. En tredjedel føler 
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sig slet ikke begrænset af deres forældre. Svarene fra forældrene næsten identiske og 

gennemsnitligt er de to grupper altså nærmest enige i vurderingerne. 

 

For at undersøge børnenes åbenhed om deres epilepsi og forældrenes opfattelse af 

børnenes åbenhed, stillede vi dem i spørgeskemaet et spørgsmål om hvem de fortæller 

om deres epilepsi: 

 

Tabel 121: Fortæller du andre, at du har epilepsi? 
 Børns udsagn Forældre opfattelse 
Ja, til alle 35,1 33,3 
Ja, til skolekammerater 23,3 21,3 
Ja, til mine venner 15,3 12,2 
Kun min nærmeste familie 2,0 2,2 
Så få som muligt 12,4 16,5 
Aldrig 11,9 14,8 
I alt 100,0 100,0 

 

Spørgsmålene i tabellen skal opfattes som en rangordning, hvor ’Ja, til alle’ er udtryk for 

mest åbenhed og ’Aldrig’ er udtryk for mindst åbenhed. I skalaen er det underforstået at 

hvis man fx svarer at man fortæller sine skolekammerater om epilepsien, fortæller man 

det også til venner, nærmeste familie osv. Mere end en tredjedel af børnene fortæller til 

alle at de har epilepsi og knap hver fjerdes grænse for åbenhed går ved 

skolekammeraterne. Omtrent en ud af otte fortæller ingen om deres epilepsi (’Aldrig’) og 

lige så mange kun til så få som muligt. Der er ikke de store forskelle mellem svarene fra 

børn og forældre. Det ser altså ud til at forældrene har god føling med, hvor åbne deres 

børn er om deres epilepsi. 

 

Det er langt de færreste børn der møder negative reaktioner på grund af deres epilepsi: 
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Tabel 122: Møder du negative reaktioner på grund af  din epilepsi...? 
 Fra mennesker du 

ikke kender 
fra 

skolekammerater 
fra familie og 

venner 
 

B
ø

rn 

F
oræ

ldre 

B
ø

rn 

F
oræ

ldre 

B
ø

rn 

F
oræ

ldre 

Det sker ofte 
 

1,5 3,0 1,0 1,3 1,5 1,3 

Sker jævnligt 
 

2,0 5,1 4,0 4,7 2,0 0,4 

Et par gange 
 

11,0 12,2 12,9 15,5 10,6 9,2 

En enkelt gang 
 

6,5 11,8 8,9 14,6 10,1 9,7 

Det er aldrig 
sket 

79,0 67,9 73,3 63,9 76,9 79,4 

I alt 
 

100,0 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 

 

Omkring tre ud af fire børn med epilepsi svarer at de aldrig har mødt negative reaktioner 

fra henholdsvis fremmede, skolekammerater eller familie og venner. Det er da også 

højst fem procent, der har mødt negative reaktioner ofte eller jævnligt fra nogen af de 

tre grupper af mennesker. Forældrene som samlet gruppe vurderer konsekvent de 

negative reaktioner til at være mere tilstedeværende end børnene gør. Her ser vi altså 

det samme mønster, som gjorde sig gældende for forældrenes vurdering af de 

begrænsninger, epilepsien sætter for børnene. Vi spurgte også til børnenes oplevelse af 

negative reaktioner når de fortæller om epilepsien og når de har anfald: 
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Tabel 123: Oplever du negative reaktioner…? 
 Når du fortæller 

andre at du har 
epilepsi? Når du har anfald? 

 

B
ø

rn 

F
oræ

ldre 

B
ø

rn 

F
oræ

ldre 

Det sker ofte 
 

0,5 0,9 1,5 1,3 

Sker jævnligt 
 

2,0 2,2 2,5 2,2 

Et par gange 
 

10,6 10,3 9,9 11,9 

En enkelt gang 
 

10,1 11,6 9,4 12,8 

Det er aldrig sket 
 

76,9 75,0 76,7 71,8 

I alt 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Igen ser vi at det store flertal af børnene (ca. tre fjerdedele) aldrig har mødt negative 

reaktioner. Igen vurderer forældrene de negative reaktioner til at være et større problem 

end børnene gør, men forskellene er noget mindre end på de tidligere spørgsmål. 

Konkluderende kan vi sige at børnene er forholdsvis åbne om deres epilepsi, kun få 

møder negative reaktioner og forældrene tenderer til at vurdere situationen værre end 

børnene selv. 
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Summary 
 

This report present the results of a questionnaire survey on the conditions of life for 

children with epilepsy (CWE) in Denmark and their families. The study was carried out 

among members of the Danish Epilepsy Association. 

 

Two thirds of the children have seizures more often than every two years and 90 

percent are being treated with antiepileptic drugs (AED). They are typically tired, sad 

and embarrassed after having seizures. Only few children experience negative 

reactions from other people and most are open about their epilepsy. 

 

The mother of the child with epilepsy is most often the primary caregiver and most have 

taken time off from work to nurse the child. Families to CWE have smaller incomes than 

others and they are generally satisfied with their child’s health services. 

 

Half the children with epilepsy attend special needs classes and schools. Most of these 

children enjoy school, while children in normal schools are not as enthusiastic. The 

latter feel a pressure from school work more often than other children of the same age. 

 

When tested for psychological strengths and difficulties (SDQ) the children showed vast 

problems in the areas of emotional problems, peer relationships and hyperactivity. One 

in four children has a need for psychological counseling, which is not met at their place 

of treatment. 

 

The children are more seldom with their friends and feel lonely more often than their 

peers.  However, they are not bullied more than other children. 

 

Children with epilepsy weigh more than children of the same age even though they eat 

more fruits and vegetables. This is partly explained by the fact that they do not exercise 

as often or as intense as their peers. They do not drink alcohol as often as their peers. 
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Bilag: spørgeskemaer  
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