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Hvorfor skal vi fokusere specielt på 
mænd? 

Hvis man får/har epilepsi – 

      

  

 

 

 Er der så forskel på hvad  

  der er vigtigt for mænd og kvinder ? 

 

 

 

Håndterer mænd  

  det at have en kronisk sygdom anderledes? 



Kønnene er forskellige i deres 
tilgang til sygdom 

Mænd går mindre til lægen end kvinder 

 

De søger sjældent læge, før langt hen i deres 

sygdomsforløb  

 

 

 

De lever kortere tid end kvinder  

 

De lever ofte mere usundt end kvinder 

 



Mænd 

Manderollen…….            

     …..de uskrevne regler…… 
 
 
 
Mænds livskvalitet overordnet: 
   
 Passer ind i eget selvbillede 
 Opfylder de forventninger samfundet har til en 
mand 
   





Mænd 

Vigtigt i manderollen  (stærk og handlekraftig): 

 

- Sexualitet og faderskab 

- Krop 

- Bil 

-  Arbejde 

-   Selv-værd 

 



Mænd har flere hjerneceller! 

….men hvad laver han egentlig med alle de 

celler? 



Hvad betyder sex for mænd? 



Sex, sex, sex 



Mænd 

Vigtigt i manderollen : 

- Sexualitet og faderskab 

- Krop 

- Bil 

-  Arbejde 

-   Selv-værd 

 



Kønshormoner 

hos manden 

Testosteron 

Hypofysen 

Sædceller 



Testosteron 

Testosterons funktion: 
 
Fostertilværelsen 
 - Testosteron produktionen begynder 
 - påvirker kønsorganerne så barnet bliver en dreng 
 
Testosteronet i puberteten 
 - skæg og en kropsbehåring 
 - sætter ham i stand til at befrugte et æg og få børn 
  
For den voksne mand har testosteron betydning for de 
maskuline træk 
 - muskelmassen  
 - sexdriften 



Epilepsi, mænd og faderskabet 

Mænd med epilepsi får generelt ikke så mange 

børn 

 

Det er der flere årsager til 

 

Nedsat sexlyst (testosteron) 

Ringe sædkvalitet 

Bivirkninger af den antiepileptiske behandling 

Manglende partner 

  

  

 



Epilepsi, mænd og faderskabet 

Mænd med epilepsi får generelt ikke så mange børn 

 

Andre årsager der ikke har noget med epilepsien at gøre 

 

Mangel på vitamin B, E og A,  

Tobaksmisbrug,  

Alkoholmisbrug,  

Infektioner,  

Brug af anabole steroider 

Tungmetaller (kadmium og bly) m.m.  

  

 



Symptomer på testosteronmangel 

Tab af muskelmasse          

Nedsat sexlyst 

Impotens 

Sterilitet 

Nedsat skægvækst 

Tab af kønsbehåring og hår under armene 

Små testikler 

Hedeture, træthed og tristhed 

 



Udredning for testosteron mangel 

 

Lægen kan i en blodprøve måle både  

 
Testosteronet 

De signalstoffer som hjernen frigiver 

Det molekyle der bærer testosteron rundt i blodet 
  

 



Testosteron og epileptiske anfald 

Testosteron modvirker anfald  

– i modsætning til det kvindelige hormon, 

østrogen, der fremmer anfald 

 



Ufrivillig barnløshed 

20% af par uden epilepsi er ufrivilligt barnløse 

     - 4% får aldrig barn 

Hvor ligger problemet? 

   1/3 skyldes manden 

   1/3 skyldes kvinden 

   1/3 skyldes en kombination 

 

Med epilepsi er risikoen for ufrivillig barnløshed øget 3,6X 



Epilepsi og sex 

Der kan være flere  forskellige problemer: 
 

Manglende lyst til sex (nedsat libido) 

Manglende evne til at opnå/vedligeholde rejsning  

Manglende evne til udløsning 

 

Mænd med en aktiv epilepsi kan opleve alle 3 dele, 

Mænd uden anfald som regel har et velfungerende sexliv. 

  

 



Nedsat sexlyst 

Nedsat libido   tab/mindsket lyst til seksuel aktivitet  

    drømme/seksuelle fantasier 

 

 

 

De hyppigste årsager til det er:  

Testosteronmangel 

Medicin  

Depression 

Psykosociale forhold (alkoholisme, problemer i parforholdet, ’stress’) 

Mange epileptiske anfald 

  

  



Typen af epilepsi kan have indflydelse på sexlysten 

 

 Tindingelaps epilepsi har ofte nedsat lyst til sex 

 Ved andre epilepsiformer er det er mindre udtalt  

 Ved anfalds frihed er der oftest ingen særlige problemer 

  

 

 

Der kan gøres noget: 

 - ændre epilepsimedicinen  

 - henvisning til en sexolog 

Nedsat sexlyst 



Potensproblemer 

Årsag  

 

Nerve- og blodforsyning til penis sukkersyge 

      højt blodtryk  

      rygning  

 

 

Epilepsi Blandt mænd med anfald (f.eks. tindingelapsepilepsi)  

  er potensproblemer op til 5X hyppigere 

 

Psykisk  

  



Potensproblemer 

 

 

Behandling  

 

Hvis der ikke er andet galt end epilepsien  

 - vurdering af om en ændring af epilepsimedicinen vil 
gavne  

 - behandles som hos andre mænd, eksempelvis medicinsk. 



Potensproblemer 

 

 

 

Vigtigt ved behandling  

  med potens-fremmere: 

 

Nogle typer epilepsimedicin medfører, at der skal gives højere doser 

 

Hvis epilepsien skønnes at være årsagen til potensproblemerne, kan 

der søges særligt tilskud til potensmidlerne 



Mænd 

Vigtigt i manderollen (stærk og handlekraftig) : 

- Sexualitet og faderskab 

- Krop (motion og osteoporose) 

- Bil 

-  Arbejde 

-   Selv-værd 

 



Skade det at dyrke motion? 

De amerikanske retningslinjer: 

 ”Man skal være meget påpasselig” 

 

…..men det er der ingen holdepunkter for!….  

- tværtimod viser den nyeste forskning  

 positiv virkning på epilepsi 

 



Træning og epilepsi 

Kun 2% rapporterede om anstrengelsesudløste anfald 

   (Nakken et al. 1999) 

 

Færre anfald under mental og fysisk aktivitet end ved 

hvile     (Cordova 1993) 

 

EEG uændret/mindre abnormt under fysisk aktivitet  

    (Nakken et al. 1997) 

 

 



Gunstig effekt af motion 

Epilepsipatienter har særlig gavn af at være fysisk aktive: 

 Modvirker - stress   

   - angst 

   - depression 

 Øger - velvære 

  - knoglestyrke 

 

Minimum  3 X 30 min/uge 

(Herring et al. 2010) 

(Roth et al. 1994) 

(Haut et al. 2007) 

(Herring et al. 2010) 



Epilepsibehandling  
og osteoporose 

Enzyminducerende AED giver øget knogletab: 

  
 Carbamazepin (f.eks. Tegtetol, Trimonil) 

 Oxcarbazepin (f.eks. Apydan, Trileptal) 
 Topiramat (høj dosis) 

 Felbamat 

 Phenytoin 

  

 

 

 

Årsag: ? 

  



Knogleskørhed (osteoporose) 

Årsag: 
 
Primær  Afkalkning med alderen 
  Genetisk disponeret 
  Tidlig menopause 
 
Sekundær Kræft 
  Nedsat kønshormon niveau 
  Knoglesygdomme 
  Ægte gigt 
  Kronisk bronchitis 
  Systemisk steroid behandling  
  For højet stofskifte 
  Sygdomme i kalkstofskiftet 
  Anorexi 
  Tarmsygdomme 
  Organtransplantation 
  Kronisk nyresvigt 



Mænd kan også få osteoporose 

Hyppigste årsager hos mænd (50%): 

 

−Nedsat testosteron niveau 

−Øget steroid-niveau (evt. medicin) 

−Alkoholmisbrug 

−Rygning 

 

 

 

 

 

 

 

Mænd har større knoglemasse 

 



Tegn på knogleskørhed 
   

Der er ikke rigtig nogen symptomer, før det er for sent 

 

Tegn:  
 

Lændesmerter  

efter hvirvelsammenfald  

 

 

 

 

 

Brækkede knogler efter små traumer 

  
 



Osteoporose 

Risikofaktorer for osteoporose:  
 
 

- Mor med osteoporose 
 

- Over 50 år 
 

- Tynd 
 
- Har haft lavenergi-fraktur 
 

- Overgangsalderen inden 45 år 
 

- Langvarig behandling med glukokortikoider 
 

- Stofskiftelidelse, eller kronisk lidelse i mave, tarm eller nyrer 
 

  

     Jo flere faktorer – jo højere risiko 



Hvad er en knoglevenlig livsstil? 

Knoglevenlig livsstil:  
 
- Vær fysisk aktiv hele livet  

 - gerne en halv time hver dag  

 
- Spis sund, varieret mad  

 med mejeriprodukter, fisk og grønt-sager  
 
- Undgå rygning   
 
- Hold igen med alkohol 
 

- Ikke være for tynd/tyk 



Faldprofylakse hos ældre 
med osteoporose 

Følgende ting øger risikoen for fald  
       - og dermed knoglebrud:  
 

- Lægemidler  

- Alkohol 

- Nedsat muskelstyrke  

- Problemer med balancen  

- Nedsat syn  

- Svimmelhed  

- Hvis du skal op om natten  

- Dårligt lys  

- Dørtrin og løse tæpper  

- Glatte gulve og ujævne fortove 



Anbefaling af D-vitamin tilskud 

D-vitamin anbefales af Sundhedsstyrelsen til: 

 

- Ældre over 65 år  

- Tilslørede og mørklødede kvinder  

- Tilslørede og mørklødede piger i puberteten  

- Personer, der ikke dagligt kommer udenfor i sommerhalvåret 

 

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler forebyggende behandling til 

risikogrupper: 

20 mikrogram vitamin-D og 800 -1000 mg kalk (calcium) dagligt 

 



Epilepsibehandling  
og osteoporose 

Enzyminducerende AED giver øget knogletab: 

  
 Carbamazepin (f.eks. Tegtetol, Trimonil) 

 Oxcarbazepin (f.eks. Apydan, Trileptal) 
 Topiramat (høj dosis) 

 Felbamat 

 Phenytoin 

  

 

 

 

  



Hvem:  
 langvarig behandling med enzyminducerende AED 
 epilepsipatienter med flere risikofaktorer 
 
 
Udredning: 
 Blodprøver inkl. D-vitamin 
 
 DEXA-skanning  
 
 Osteoporoseklinik 

 

 

Epilepsibehandling 
og osteoporose 

DEXA skanner: 

Måler knogletæthed 

Med røntgenstråler 



Epilepsibehandling 
og osteoporose 

 

Behandling hvis man har fået konstateret osteoporose: 

  

 Overvej skift af epilepsi-behandling  

  

 På osteoporoseklinik:    

 Evt. underliggende sygdom behandles  

 Calcium tilskud > 1200mg/dag 

 D-vitamin tilskud >800 IU/dag 

 Bifosfonater 

  



Mænd 

Vigtigt i manderollen : 

- Sexualitet og faderskab 

- Krop 

- Bil 

-  Arbejde 

-   Selv-værd 

 



Mænd og biler…….. 

Er det noget specielt? 



Vurdering af mænd i biler !!! 

Duun and Searle 2010 

Vurdering af en mand i  2 forskellige biler 



Lækker bil 

Begrænsninger af muligheden for at køre bil betyder MEGET for mænd!! 

- det gør det også for kvinder, men….. 



Epilepsi og kørekort 

Først da mulighederne for effektiv antiepileptisk 

behandling opstod i 1940-50’erne kunne 

personer med epilepsi få kørekort – på visse 

vilkår:  

 - at epilepsien skal være velkontrolleret  

 - at kørekortet kun udstedes for en  

    begrænset periode 

 



Epilepsi og trafikulykker 

Ja - men risikoen er ret beskeden  

….specielt i forhold til unge mænd og spritbilister 

ulykkerne skyldes sjældent anfald  

 

Livskvalitet: Et kørekort er en rettighed, som de 

fleste sætter stor pris på.  

 



Sundhedsstyrelsen: Kørekort 

 

Hvis lægen skønner, at 

patienten ikke kan føre bil på 

forsvarlig vis…. 

…i en given situation, 

anbefales et givet 

kørselsforbud. 

 

Der netop kommet nye regler 

         - og de er strammet! 
Se evt. Epilepsiforeningens hjemmeside 

 



Lægen som  
lovens forlængede arm 

 

Lægen har nemlig pligt til at meddele patienten 

karantæne fra bilkørsel ved eventuelle anfald. 

 

Problem: 

Hvis patienten undlader at informere lægen om 

anfald kan det betyde, at patienten ikke får den 

tiltrængte ændring af behandlingen. 

  

 



Kørekort 
 

Ved nyopdaget epilepsi: 
  
 1 års kørselsforbud og behandlet i 6 mdr. 
 
 
Ved anfald hos epilepsipatient i behandling: 
  
 6 måneders kørselsforbud! 
 
 
Lastbilkørekort og kørekort til personbefordring 
vurderes af politiet/embedslægen 
 
(10 års anfaldsfrihed uden medicin) 



”Acceptable” anfald  
i forhold til kørsel 

 

Ikke alle anfald udgør en trussel for trafiksikkerheden 

- anfald, der med sikkerhed kun kommer under  søvnen  

- anfaldene ikke påvirker bevidstheden  

  og evnen til at føre bil 

 

Det kræver dog en længere observationsperiode (2 år) 

 



Mænd 

Vigtigt i manderollen : 

- Sexualitet og faderskab 

- Krop 

- Bil 

-  Arbejde 

-   Selv-værd 

 



Arbejde 

Ofte en vigtig del af mandens identitet 

 

 

 

 

 

 

Hvis manden ikke kan få job  

kan påvirke selvopfattelsen negativt 

   og dermed gå ud over livskvaliteten  

 



Dårligere jobs  
til epilepsi-patienter 

Epilepsipatienter er… 

 - ofte arbejdsløse 

 - eller er overkvalificerede i stillingen 

 

 

 



Udfordringen: At skaffe job 

Problemer på jobbet, behøver ikke at være 

mandens fejl 

 

Det kan i høj grad skyldes fordomme hos 

arbejdsgiveren, som gør sig fejlagtige 

forestillinger om, hvad der evt. KUNNE ske, hvis 

der kom anfald på arbejdspladsen. 

 

 



Arbejdsgivere  
og ansatte med epilepsi 

 

 

Mange arbejdsgivere ser  

 - øget risiko for sygefravær 

 - øget risiko for ulykker 

 - de tror det vil medføre bekymring  

      hos andre ansatte 

 

 



Arbejde 

I en undersøgelse på det Engelske arbejdsmarked: 

 

 21% af arbejdsgivere synes epilepsi er et problem 

  

 44% mente at epilepsidiagnosen  

   gav anledning til bekymring 

     (Jabcoby et al. 2005) 

 

Det kan derfor ikke undre, at mange mænd med epilepsi  
holder deres diagnose skjult  

på arbejdspladsen 

 



Skal jeg sige jeg har epilepsi? 

Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet 
 

§ 6. En lønmodtager skal inden ansættelsen af egen drift  eller på spørgsmål derom fra arbejdsgiveren 
oplyse, om lønmodtageren er bekendt  med at  lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, 
som vil have væsent lig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygt ighed ved det  pågældende 
arbejde 

 

 
      ”Jeg siger det ikke” 
 

Fordel: 

Man får jobbet 

 

Ulempe: 

På et eller andet tidspunkt finder arbejdsgiveren ud af det 

    ….. og så har man et troværdighedsproblem! 

 

Det er ikke nødvendigvis en fordel at holde diagnosen skjult! 



Valg af erhverv 

Der er kun få jobs, man ikke kan vælge, hvis man 

har epilepsi: 

 

 pilot 

 lokomotivfører 

 erhvervschauffør  

 sømand 

 

 man ikke kan aftjene sin værnepligt  



Valg af erhverv 

Overvejelser ved valg af erhverv:  

 

 Afhængighed af kørekort 

  

 Risiko for skader  

 

 Andet der kan gøre at anfald gør det svært  

     at udføre erhvervet 

 

 Almindelige overvejelser angående evner 



Mænd 

Vigtigt i manderollen : 

- Sexualitet og faderskab 

- Krop 

- Bil 

-  Arbejde 

-   Selv-værd 

 



Mænd - selvtillid 

Manderollen…….            

     …..de uskrevne regler…… 
 
 
 
Mænds livskvalitet overordnet: 
   
 Passer ind i eget selvbillede 
 Opfylder de forventninger samfundet har til en 
mand 
   



Selvtillid 

Epilepsipatienter har mindre selvtillid 

 

 

 

Stigmatisering    tilbagetrukket 

        mindre aktivt socialt liv 

 

Mindre selvtillid 

 



Mænd og epilepsi 

Ville du ønske det var anderledes: 
Er du udfordret på manderollen - sådan som du vil definere den….. 
 
        …..du kan hente vejledning hos 
   
 - din sygeplejerske og læge  
  i epilepsi ambulatoriet 
 
 - hos epilepsiforeningen 
 

Manderollen 

- Sexualitet/faderskab 
- Krop 
- Bil 

- Arbejde 
- Selv -værd 
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