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NÅR FAR ELLER MOR HAR EPILEPSI 

 

Hvis din mor eller far har epilepsi, er dette hæfte for dig. Mange børn har en 

mor eller far med epilepsi, og vi har snakket med nogle af dem om, hvordan de 

har det. Børnene har hjulpet os med at svare på nogle af de spørgsmål, der 

dukker op. De fortæller, at man bliver meget usikker og måske bange, når mor 

eller far har anfald. Mange børn har det på sammen måde, så du er ikke alene. 

I hæftet skriver vi om, når mor har epilepsi. Men det kan også handle om din 

far, hvis han har epilepsi. 
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Vi vil først fortælle, hvad epilepsi er, og hvordan 

anfald ser ud. 

 

HVAD ER EPILEPSI? 
Epilepsi er en sygdom, hvor man pludselig mister 

kontrol over sin krop. Kroppen gør noget, man 

ikke har bedt den om. Man kan for eksempel få 

små ryk i den ene arm, få en underlig smag i mun-

den, blive stiv som en træstamme og falde om og 

ryste over hele kroppen. Det hedder anfald. Man 

kan ikke forklare, hvorfor anfaldet kommer, og 

hvorfor det kommer  nu. Når det sker mere end 

én gang, og når lægen mener, det kan ske igen, så 

siger man, at personen har epilepsi 

I Danmark er der ca. 55.000 mennesker, som har 

epilepsi. Det er flere, end der kan være i Parken i 

København, når Danmark spiller fodboldlands-

kamp. Man kan også sige, at hvis du er sammen 

med 100 mennesker, så er der sikkert en af dem, 

som har epilepsi. 

 

 

HVAD SKER DER I HJERNEN?  
Hjernen er lavet af milliarder af nerveceller, som 

hele tiden sender små elektriske beskeder til hin-

anden og til kroppen. Når vi cykler, hører musik, 

læser og spiller fodbold, så bruger vi vores hjerne. 

Forestil dig, at hjernen er din personlig harddisk, 

og at den er meget mere indviklet end det sy-

stem, der findes i selv den allerbedste rigtige 

computer. 

Inde i vores hjerne er der en svag strøm, der ar-

bejder hele tiden. Når man får et anfald, så løber 

strømmen alt for hurtigt, og der sker en kortslut-

ning. 

Når strømmen svigter, gør kroppen underlige 

ting, som man ikke har bedt den om. 

 

 

Et anfald kan for eksempel  

se sådan ud: 

• Hun drejer hovedet til den ene side 

• Hun begynder at stirre ud i luften 

• Hun svarer ikke, når du kalder på 

hende 

• Hun går forvirret rundt 

• Hun smasker med munden 

• Hun piller ved sit tøj 

• Hun får en underlig følelse i kroppen 

• Hun får en underlig smag i munden 

• Hun falder om på gulvet og begynder at 

ryste 

• Hun mumler eller siger noget, man ikke 

forstå   

• Hun taber det, hun har i hånden 

• Hun får nogle ryk i en arm eller ben 



5 

 
 

HVORDAN SER ANFALD UD?  
Der findes mange forskellige slags anfald. Din mor 

har måske kun en type anfald. Eller måske får hun 

flere slags anfald. Anfaldene ser ens ud fra gang til 

gang, så du kan nemt genkende dem. Man kan have 

anfald, hvor man er helt klar i hovedet, men hvor 

man pludselig får nogle små ryk i den ene arm eller 

en underlig fornemmelse i maven. Nogle oplever, at 

ting ser anderledes ud eller lyder anderledes, end de 

plejer. 

Man kan også have anfald, hvor man ikke selv ved, 

hvad man går rundt og laver. Man kan foretage sig 

underlige ting. Man kan se fjern ud i øjnene eller 

smaske. Man kan sidde og stirre lige ud i luften. Eller 

tale sort, så andre ikke forstår, hvad man siger. Man 

kan måske heller ikke svar. Bagefter kan man ikke 

huske, man har opført sig underligt. Mange har hørt 

om de anfald, hvor en person falder om og får kram-

per. Først bliver man stiv i kroppen. Og nogle gange 

kommer der et skrig, fordi luften bliver presset op 

igennem stemmelæberne. Det kan lyde skræmmen-

de, men det gør ikke ondt. 

Man kan have svært ved at få vejret, så ma bliver blå 

i hovedet. Det ser uhyggeligt ud. Som om personen 

dør. Men man dør ikke. Kroppen begynder at ryste, 

og nogle gange kommer man til at bide sig i tungen. 

Det varer et par minutter, så slapper musklerne af 

igen. Og man kan komme til at tisse i bukserne. Bag-

efter er man ofte meget træt og falder måske i søvn. 

Den der ser et anfald føler det, som om anfaldet ta-

ger meget lang tid. Men de fleste anfald varer kun et 

par minutter. 

Hvis du ikke selv har set et anfald, kan du spørge din 

mor, hvordan hendes anfald er. Så kan du bedre for-

tælle andre, hvad der sker. 

Nogle kan mærke, når der er et anfald på vej. De kan 

så fortælle, at nu kommer der snart et anfald. Det er 

ikke sikkert, at din mor på forhånd kan fortælle dig 

om anfaldet. 

Man kan ikke selv bestemme, hvornår der skal kom-

me et anfald. Og man kan ikke selv bestemme, at 

Det er ikke nogens skyld, at din mor 

har epilepsi. Din mor har ikke gjort 

noget, som er skyld i, at epilepsien er 

kommet. Og det er i hvert fald ikke 

din skyld. 
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man ikke vil have anfald. De opstår pludseligt. 

 

HVORDAN HAR MAN DET EFTER ET 

ANFALD?  
Nogle er helt friske igen lige efter anfaldet. Andre 

er trætte. De kan være forvirrede, irriterede, have 

hovedpine eller have svært ved at huske. Nogle har 

brug for at hvile sig eller sove bagefter for at blive 

friske igen. 

Det er forskelligt fra person til person, hvordan man 

har det efter et anfald. I de fleste tilfælde kan din 

mor fortælle dig, hvordan hun har det bagefter.  

 

HVORFOR FÅR MAN EPILEPSI?  
Hvorfor har mor epilepsi? Det er et godt spørgsmål. 

Problemet er, at lægen mange gange ikke ved hvor-

for epilepsien er kommet. 

Nogle får epilepsi, hvis de har haft en blødning op-

pe i hjernen… eller har haft hjernebetændelse… el-

ler har slået hovedet meget slemt og har fået hjer-

nerystelse. Andre kan slå et ordentligt hul i hovedet 

uden at få epilepsi. 

Tit ved man ikke, hvorfor en person har fået epilep-

si. Måske finder lægerne ud af det engang i fremti-

den. Du kan spørge din mor, om hun ved, hvorfor 

hun har epilepsi. 

Det er ikke nogens skyld, at din mor har epilepsi. 

Din mor har ikke gjort noget, som er skyld i, at epi-

lepsien er kommet. Og det er i hvert fald ikke din 

skyld. 

Du tænker nok på, om du også får epilepsi. Det er 

klart, at man tænker det, for hvor kommer epilepsi 

egentlig fra? Man kan ikke altid forklare, hvorfor et 

menneske får epilepsi. Alle mennesker kan få epi-

lepsi – men selvom din mor har epilepsi, er risikoen 

for, at du får det kun en lille smule større, end den 

er for alle andre. 

Nogle tror epilepsi smitter. Det er helt forkert. Man 

kan ikke få epilepsi ved at være sammen med en 

person der har epilepsi. 

 

 

HVORDAN FINDER MAN UD AF, OM 

MAN HAR EPILEPSI? 
Når man har epilepsi, får man anfald. Så går man 

hen til lægen og fortæller om anfaldet. Når det sker 

mere end én gang, og når lægen mener, at det ly-

der som epileptiske anfald, så kalder lægen det epi-

lepsi. 

Nogle får lavet en undersøgelse, hvor nogle små 

ledninger bliver klistret fast på hovedet og samtidig 

bliver koblet til en lille skærm. Det hedder en EEG-

undersøgelse. Det gør ikke ondt. På skærmen kan 

man så se den elektriske strøm i hjernen som små 

bølger. Hvis der er mange zig-zagger på skærmen, 

kan det være med til at vise, at man har epilepsi.  

 

 

HVORDAN BEHANDLER  

MAN EPILEPSI? 
Når man har epilepsi, får man medicin. Det skal få 

anfaldene til at forsvinde. Medicinen går ind blodet, 

når man har spist pillerne. Blodet tager medicinen 

med op til hjernen for at anfaldene til at forsvinde. 

Man skal tage medicin hver dag. Enten én gang om 

dagen eller flere gange om dagen. De fleste får an-

faldene til at forsvinde ved hjælp af medicinen. 

Men måske skal man prøve flere slags medicin, in-

den lægen finder det, der virker bedst. 

Selv om anfaldene forsvinder, når man får medicin, 

så har man stadigvæk epilepsi. Anfaldene vil kom-

me igen, hvis man stopper med at tage medicin.  

Hvis man ikke har haft anfald i flere år, kan man 

aftale med lægen, at man stopper med medicinen – 

for at se, om epilepsien er gået væk. Nogle gange 
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forsvinder epilepsien nemlig af sig selv, men andre 

gange forsvinder den ikke. Og så skal man tage 

medicin resten af livet. 

Nogle gange er det ikke muligt at få alle anfaldene 

til at forsvinde, selv om man tager medicin. 

Man kan også behandle epilepsi med operation. 

Så fjerner man det lille område i hjernen, som irri-

terer, og som får anfaldene til at komme. Men det 

er ikke alle, der kan blive opereret. Det kommer 

an på hvilken slags epilepsi, de har, og hvor i hjer-

nen den kommer fra. Lægerne ved ikke, hvad man 

skal gøre for at få anfaldene til at forsvinden for 

altid. Måske finder de ud af det en dag. 

 

HVAD SNAKKER DE OM  

HOS LÆGEN? 

Når man har epilepsi, går man til kontrol hos læ-

gen. Her snakker man om anfald og medicin. De 

fleste med epilepsi har en lille kalender, hvor de 

skriver når de har haft anfald. Den tager de med til 

lægen. 

Nogle gange får man taget blodprøve for at se, 

hvor meget medicin der er i blodet. Lægen finder 

ud af, om man skal fortsætte med det sammen 

medicin eller skifte til noget andet. Og hvor meget 

medicin man skal have. 

 

HVORDAN ER DET, NÅR  

MOR HAR EPILEPSI? 

Alle har ikke de samme følelser. Og epilepsi kan 

opleves meget forskelligt. De næste sider handler 

om det, børnene fortæller os. Måske kan du gen-

kende noget af det. 

Børnene fortæller, at de er bange, når mor får et 

anfald. Og at de ikke vænner sig til at se på det. De 

synes, det er voldsomt, uhyggeligt og skræmmen-

de. De er bange for, at deres mor skal slå sig me-

get, og de er også bange for, at mor skal dø under 

et anfald. 

 

Mange mennesker er bange for 

anfald – ikke kun børn. Det vigtig-

ste er, at du siger til din mor eller 

far, hvad der gør dig bange og 

utryg. At du stiller spørgsmål, så 

de ved, hvad du er i tvivl om.  
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Det er klart, man bliver meget bange, når man ser 

sin mor på den måde. Mange mennesker er bange 

for anfald – ikke kun børn. Det vigtigste er, at du 

siger til din mor eller far, hvad der gør dig bange og 

utryg. At du stiller spørgsmål, så de ved, hvad du er 

i tvivl om. Bare det, at I taler om det er med til, at 

du får det bedre og ikke føler dig så usikker. Måske 

tror du, at du gør dine forældre kede af det, hvis du 

siger, du er bange for anfaldene. Men hvis du ikke 

siger det, så ved de jo ikke, hvordan du har det. Og 

dine forældre vil gøre alt for, at du skal have det 

godt. 

Man dør ikke, når man har et anfald. Det er vigtigt 

at huske. Men derfor kan du jo godt blive ked af 

det, fordi du ikke kan lide at se mor være 

”anderledes”. Når hun har det godt igen, så snak 

med hende om, hvordan du oplever det. Det hjæl-

per at trøste hinanden. Det har både du og dine for-

ældre brug for. 

 

 

MAN KAN OGSÅ  

BLIVE VRED 

Børnene siger, at de kan blive vrede på deres mor, 

der har epilepsi. De synes, at det er irriterende. En 

pige siger: ”jeg kan blive så sur på min mor – hvor-

for skal hun også have epilepsi?” 

Det er helt naturligt at være vred og sur. Og selvføl-

gelig er det irriterende med epilepsi. For det er ikke 

spor rart hverken for din mor, din far eller for dig. 

Det er svært, og man kan blive ked af det. Nogle 

gange er det lettere at blive sur end at vise, hvor 

ked af det, man er. Men det er vigtigt at huske på, 

at ingen ønsker at have epilepsi. Hvis du er vred på 

epilepsien, er det bedst at tale om det med din mor 

og far. De er også meget kede af det og kan blive 

sure på epilepsien. Og så hjælper det, at man kan 

tale sammen om det. 

Mange børn siger, at de ind imellem er ensomme. 

Når mor har epilepsi, så er der nogle gange, hvor 

tingene er anderledes derhjemme. Hvis din mor har 

haft et anfald, kan der gå nogen tid, før hun er helt 

frisk igen, så i kan snakke sammen. Det kan også 

være, din mor skal på sygehuset eller til læge for at 

tale om epilepsien. Og imens skal du måske være 

sammen med andre voksne, selv om du har mest 

lyst til at være sammen med din mor. 

Når man er ensom, er der tid til at tænke en masse 

tanker. Tiden føles ekstra lang, når du har mest lyst 

til at tale om det lige nu. Måske savner du mor – i 

det her øjeblik, hvor hun ikke kan være hos dig. Må-

ske vil det hjælpe dig at tænke på, at din mor garan-

teret savner dig lige så meget, og hun vil ønske, at 

epilepsien og anfaldene ikke er der, så i kan være 

sammen lige nu. 

Det er en god ide at finde en anden voksen, som du 

og dine forældre er trygge ved. Som du kan tale 

med om de her tanker. Heldigvis tager anfaldene og 

epilepsien ikke hele tiden. Så er det rart at huske på 

alle de gode og sjove ting, som du ellers laver sam-

men med dine forældre. 

 

 

AT PASSE  

PÅ HINANDEN 

Det er forskelligt, hvor tit man ser sin mor få anfald. 

Nogle af de børn, vi har talt med, ser anfald tit. An-

dre børn ser det sjældent, men de ved, at anfaldene 

kan dukke op. Børnene fortæller, at de holder øje 

med deres mor, som har epilepsi. Det gør de, fordi 

det er helt naturligt at passe på hinanden. Og når 

mor har epilepsi, vil man ikke have, at der sker hen-

de noget. Men det kan være hårdt altid at holde øje 

med en anden person. Dine forældre tænker også 

meget over epilepsien, for der er de nød til i hver-

dagen. En rigtig god ide er at tale med din mor om, 

hvad du kan gøre, hvis hun får et anfald. Snak om 

de situationer i hverdagen, som gør dig utryg. Hvis I 

på forhånd har aftalt, hvad der er bedst at gøre – så 

kan du slappe mere af. På den måde ved du helt 

præcist, hvordan du kan hjælpe, og så behøver du 

ikke gå og tænke over det. 
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NÅR MAN  

RINGER 112 

De børn, vi har talt med, har alle en aftale om, 

hvilke andre voksne de kan ringe til, hvis deres 

mor får anfald. De har telefonnumre til naboen, til 

bedsteforældrene eller venner, om kan komme og 

hjælpe. Mange af børnene har også lært at ringe 

efter en ambulance – det vil sige ringe nr. 112. Det 

er en god ide at tale om telefonnummeret 112 

med din mor og far, så I kan øve hvad man siger i 

telefonen. Når man ringer 112, kommer der en 

ambulance meget hurtigt, og de mennesker, der 

arbejder i ambulancen, kan hjælpe din mor. Må-

ske skal hun på hospitalet, indtil hun er frisk igen – 

men det kan også være, at din mors anfald er 

overstået, når ambulancen kommer. Men hvis I 

har aftalt derhjemme, at det er i orden at ringe 

112 – så kan du bruge den mulighed, hvis du står 

alene og føler dig meget utryg ved anfaldet. 

 

 

HVIS MOR FÅR ANFALD, NÅR I ER 

UDE 

Måske er du nervøs for, at din mor skal få et an-

fald, når I er ude sammen. For eksempel når I er i 

byen, svømmehallen eller med toget. Det har din 

mor også tænkt over, så det er vigtigt, at I taler 

om det, så du ikke skal gå og være urolig. Hvis mor 

får et anfald, når I er ude byen, og der er fremme-

de mennesker omkring jer, så vil du nok opdage, 

at mange voksne også er bange for et anfald. Nog-

le er nysgerrige, fordi de ikke ved, hvad der sker, 

og du vil føle dig utilpas. Det er irriterende, når 

folk stirrer. Måske synes du, de er dumme, og bli-

ver ked af det. Mange børn har oplevet, at andre 

mennesker stirrer. Det er irriterende, men måske 

har de aldrig set et anfald før. Prøv at tænke tilba-

 

En rigtig god ide er at tale med 

din mor om, hvad du kan gøre, 

hvis hun får et anfald. Snak om de 

situationer i hverdagen, som gør 

dig utryg. Hvis I på forhånd har 

aftalt, hvad der er bedst at gøre – 

så kan du slappe mere af.  
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ge på første gang, du selv så et anfald. Sådan har de 

det måske lige nu. 

Der vil tit være en voksen i nærheden, som kan 

hjælpe dig. Du kan hjælpe ved at sige: ”Min mor har 

epilepsi”. Så ved den voksne hvad der er galt, og så 

er det lettere at vide, hvad man skal gøre. Snak med 

den voksne, der hjælper jer. Hvis anfaldet plejer at 

gå hurtigt over, er det måske rart for jer begge bare 

at sidde sammen hos mor og sørge for, at hun ikke 

slår sig. Snart er det overstået, og I har alle hjulpet 

hinanden. Det gør ikke noget, at andre ser, du er 

ked af det – det er helt naturligt, at du bliver ked af 

det. 

 

 

DIN HJÆLP  

BETYDER MEGET 

Men uanset hvor I er, når et anfald dukker op, så er 

der nogle aftaler, du helst skal have på plads med 

dine forældre. Aftal, om du skal ringe eller hente 

hjælp, eller om du skal blive hos din mor under et 

anfald. Hvis mor falder, så kan du prøve at sørge for, 

at hun ikke støder ind i noget hårdt og skarpt. Du 

kan ikke stoppe et anfald, men hvis der ligger noget 

tøj, et håndklæde eller en pude i nærheden, kan du 

måske lægge det under hovedet på hende, så hove-

det ligger på noget blødt. Når anfaldet er overstået, 

kan du prøve at rulle mor om på siden, for sådan 

ligger man bedst lige efter et anfald. 

Din hjælp betyder meget for dine forældre. Det er 

flot, at du viser, du kan hjælp – og det skal du være 

stolt af. Du skal vide, at det er meget specielt, det 

som du hjælper med. 

 

 

SKAL MAN FORTÆLLE DET  

TIL SINE VENNER? 

De børn, vi har talt med, er ret enige om, at der er 

godt at fortælle venner og skolekammerater om 

mors epilepsi. Men de er også enige om, at det ikke 

er let. Nogle børn er blevet drillet i skolen på grund 

af det. Det er helt urimeligt og uretfærdigt. Og hvis 

det sker for dig, er du nød til at sige det til dine for-

ældre eller læreren. Nogle børn synes, det er svært 

at snakke om epilepsi i skolen, fordi klassekamme-

raterne og læreren ikke forstår mors epilepsi. Der-

for har børnene nogle gange slet ikke lyst til at gå i 

skole. De siger, de ikke kan koncentrere sig i skolen, 

hvis mor derhjemme har det dårligt efter et anfald. 

For så tænker de kun på det. 

Måske har du oplevet det samme – eller måske har 

du spekuleret på, hvordan du skal få fortalt dine 

venner om epilepsi. Det kan være, du har lyst til at 

fortælle dem om det, fordi de måske kommer til at 

opleve et anfald, hvis de besøger dig. Eller over-

natter hos dig. Måske prøver du at undgå de situati-

oner, hvor dine venner vil opdage epilepsien. 

 

 

NOGET DER MÅSKE  

KAN HJÆLPE DIG 

Hvis du har flere rigtig gode venner, kan du for ek-

sempel begynde med at fortælle det til din allerbed-

ste ven eller veninde. Det kan være rart at fortælle 

om det – det er godt at dele noget med andre, så 

man ikke skal bære rundt på det alene mere. Hvis 

du gerne vil have, at dine klassekammerater skal 

vide det, så kan du måske aftale med din mor, at I 

sammen fortæller klassen om det i en time. Epilep-

siforeningen har film for børn og unge om epilepsi, 

som du kan vise i klassen. Det kan være en god må-

de at få dine klassekammerater til at forstå, hvad 

epilepsi handler om. Bagefter kan du eller din mor 

fortælle om, hvordan epilepsien er hjemme hos jer. 

Der findes også bøger og pjecer om epilepsi, som 

læreren kan læse højt i klassen. Måske vil du gerne 

have, at en anden voksen end din mor kommer på 

skolen og fortæller om epilepsi. Epilepsiforeningen 

kender nogle, der kan tage ud og fortælle om epi-

lepsi. Vi kalder det informatører, og de vil gerne 
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hjælpe dig. 

Måske kan du genkende noget af det, vi har fortalt. 

De børn, der hjalp os, brugt lang tid på at tale med 

hinanden om det at have en mor eller far med epi-

lepsi. Ind imellem blev de meget kede af det. Men 

jo mere vi snakkede om det, jo lettere blev det at 

snakke om og forstå, hvad det er for noget. Samti-

dig fandt de ud af, at mange andre børn har det på 

samme måde. 

Alle forældre er helt specielle- heldigvis. Når du sy-

nes, det er allermest svært, så tænk på de gode og 

sjove ting, I sommetider laver sammen. Og husk på 

hvor meget dine forældre holder af dig. Prøv at 

tænke på epilepsien som en svær ting, men som 

noget du klarer flot. Din mor vil altid passe godt på 

dig, og indimellem er der øjeblikke, hvor du passer 

ekstra godt på hende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du synes, det er allermest 

svært, så tænk på de gode og sjo-

ve ting, I sommetider laver sam-

men. Og husk på hvor meget dine 

forældre holder af dig 
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OM EPILEPSIFORENINGEN 

Epilepsiforeningen er en landsdækkende forening, der arbejder for at sikre mennesker med epilepsi og deres pårørende de 

bedst mulige behandlings– og livsvilkår. 

 

 

DET GØR VI BLANDT ANDET VIA: 

• Professionel rådgivning til foreningens medlemmer 

• Informationsmaterialer om epilepsi: Blad, pjecer, web, sociale medier, film, podcast og nyhedsbrev. 

• Vidensdeling om epilepsi til lærere, pædagoger, sundhedspersonale osv. 

• Interessepolitiske arbejde 

• Forskningsstøtte 

• Støtte til enkeltpersoner med epilepsi og deres pårørende 

• Sociale aktiviteter og netværk landet rundt 

 

Epilepsiforeningen, Store Gråbrødrestræde 10, 1. 5000 Odense C 

Tlf.: 66 11 90 91. epilepsi@epilepsiforeningen.dk. Epilepsiforeningen.dk  


