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”Der er en meget tæt sammenhæng 
mellem epilepsi og søvn”, siger profes-
sor Poul Jennum.

Der er nogle epilepsier, der er define-
rede ved, at de forekommer under søvn. 
Det er for eksempel CSWS (Continuous 
spike-and-waves during slow sleep). 
Der er typer af epilepsi, hvor anfaldene 
tit kommer under søvn. Det er for ek-
sempel frontallapsepilepsi. Medicinen 
påvirker din søvn. Den gør dig for ek-
sempel træt. Mennesker med epilepsi 
har oftere søvnlidelser end andre. De 
har for eksempel søvnapnø. Natlige 
anfald kan være farlige. For eksempel 
sker de fleste SUDEP-dødsfald (plud-
selig uventet død i forbindelse med epi-
lepsi) i forbindelse med natlige anfald. 
Og hvis ens anfald kommer om dagen, 
så er dårlig eller mangelfuld søvn den 
største anfaldsprovokerende faktor af 
alle.  Alt det har vi talt med Poul Jen-
num om.

Hvis man kan lide arkitektur i såkaldt 
brutalisstil, så er Rigshospitalets afde-
ling i Glostrup en rå perle. Vi sidder i 

Jennums kontor i det store betonkom-
pleks og drikker kaffe af riflede, hvide 
plastikkrus, mens professoren, overlæ-
gen og forskeren fortæller: 

”Det store overordnede problem er, at 
mange af de anfald, der er under søvn, 
de er uopdagede, fordi vedkommende 
sover og derfor ikke er bevidst om an-
faldene. Man kan faktisk have mange 
anfald under søvn, uden at man selv er 
klar over det. De kan være svære at se, 
medmindre de omfatter kramper, eller 
at man laver forskellige handlinger i 
forbindelse med søvn”, siger professo-
ren og minder om, at natlige anfald kan 
være lige så mangfoldige som de anfald, 
folk kan have om dagen.  

 PERSONALET OPDAGEDE KUN  
 1 AF 40 ANFALD 
”Det er kæmpe tal”, siger søvnforskeren 
om antallet af natlige anfald, der aldrig 
opdages. ”Simple fokale anfald og ab-
sencer er jo nærmest umulige at opdage 
under søvn ved almindelig observation. 
Det er kun ved måling af hjerneaktivi-
teten, vi kan se dem.”

I 90’eren lavede Poul Jennum forsøg  
med en lille gruppe patienter, hvor det 
kun var 1 ud 40 anfald, der blev obser-
veret af personalet: ”Det var ikke fordi 
personalet var dårligt, men anfaldene 
kan være meget diskrete og varer måske 
kun 20-30 sekunder.” 

Nogen vågner op med mærker eller sår 
i munden, fordi de har haft anfald, og 
andre kan dagen efter mærke eller for-
nemme, at de har haft et anfald: ”Nogle 
gange, hvis man har mange anfald i for-
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SØVN

bindelse med søvn, så har kroppen det 
ikke så godt, når man vågner. Man kan 
være træt, man kan være mørbanket, i 
sjældne tilfælde kan der være vandlad-
ning under søvn, men ofte har man det 
bare skidt om morgenen eller er bare 
mere træt og har mere koncentrations-
besvær om dagen. Så det er ofte uspe-
cifikke og ikke særligt entydige symp-
tomer, man har om dagen som følge af 
natlige anfald.”

Men de fleste anfald går upåagtet hen: 
”Hovedparten af anfald under søvn bli-
ver ikke opdaget. Det kan godt være, at 
man ved, at man har dem, men antal-
let kender vi ikke,” siger professoren og 
minder om, at det er vigtigt, at de nat-
lige anfald er med i anfaldskalenderen.

 HVEM ER POUL JENNUM? 
Poul Jennum er professor i neurofysiologi 
og overlæge på Dansk Center for Søvn-
medicin. Han forsker blandt andet i de 
mekanismer, der styrer søvn og vågen. 
Det er forskning, der er helt afgørende 
for at forstå de sygdomsmekanismer, der 
er involveret i udvikling af sygdomme 

som natlige anfald, narkolepsi, søvnap-
nø, søvnbesvær og Parkinsons sygdom. 

Professoren har også forsket i konse-
kvenser af epilepsi. Med støtte fra Epi-
lepsiforeningens forskningsfond og i 
samarbejde med blandt andre profes-
sor og sundhedsøkonom ved KORA 
Jakob Kjellberg, har han blandt andet 
dokumenteret de store sociale følger 
af epilepsien. 

 HVORNÅR SKER DE NATLIGE ANFALD? 
Din søvn bølger gennem en række 
faser, der med REM-søvnen som 
mellemspil gentager sig igen og igen 
med et par timers mellemrum i løbet  
af søvnen. 

”Anfaldene under søvn er under N1-
søvn, det der kaldes døs, og N2-søvn, 
der er almindelig søvn, men sjældent 
under dyb søvn og meget sjældent  
under REM-søvn – drømmesøvn,” si-
ger søvnprofessoren og tilføjer: ”50 % 
af søvnen er N2-søvn, så anfaldene kan 
komme på alle tidspunkter af natten.”

Med epilepsisyndromet CSWS er det 
anderledes, end med de andre typer 
epilepsi. For med CSWS, der også kal-
des ESES, kommer anfaldene som regel 
under den dybe søvn.

Hvad skal man gøre, hvis man ser nogen 
have et natligt anfald?

”Man skal gøre præcist det samme, som 
man gør ved dagtidsanfald”, svarer pro-
fessoren. 

Så det gælder om at sikre, at der er frie 
luftveje, sikre at vedkommende ikke kom-
mer til skade og holde øje med personen 
et stykke tid efter anfaldet, hvor der kan 
komme problemer med vejrtrækningen. 

Skal man vække personen, når anfaldet er 
overstået?

”Nej, for behovet vil oftest være at sove 
videre,” svarer Poul Jennum og kommer 
i tanke om en vigtig ting, hvis man som 
pårørende vil hjælpe med at sikre en or-
dentlig diagnosticering og dermed bedre 
behandling:

 NR. 4 |  2018  |  EPILEPSIFORENINGEN  |  SIDE  9

Der er en meget tæt  
sammenhæng mellem 
epilepsi og søvn."
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”Hvis man har mistanke om natlige an-
fald og bemærker motoriske fænome-
ner, så er en videooptagelse guld værd.”

 SØVNENS BETYDNING FOR ANFALD  
 I DAGSTID 
I almindelighed får vi danskere for lidt 
søvn. 20 % af voksne og 15 % af børn får 
for lidt søvn, fortæller Poul Jennum. Og 
for en person med epilepsi kan mang-
lende søvn være en alvorlig ting:

”Hvis man mangler søvn i en periode, 
så kan det også provokere anfald. Der-
for er det vigtigt, at man får regelmæs-
sig søvn og får hvilet ud, når man har 
epilepsi”, siger professoren og peger på, 
at man tit taler om stress og alkohol som 
noget, der kan fremprovokere anfald, og 
det kan de bestemt også, men mang-
lende søvn er klart den største skurk.

Hvad er egentlig for lidt søvn? Hvor meget 
skal man sove?

”Det er individuelt, men de fleste har 
behov for mindst syv en halv times 
søvn”, svarer Poul Jennum og anbefa-
ler, at man får så meget af søvnen som 
muligt i et stræk, og så kan man eventu-
elt supplere med en lur i løbet af dagen.

Må mennesker med epilepsi tage sovepiller?

”Epilepsipatienter skal som hovedre-
gel ikke tage sovemedicin. Det er der 
mange gode grunde til. Præparaterne 
har samvirkning med søvnen, de er 
vanedannende, de interferere – påvir-
ker – epilepsibehandlingen, og når man 
seponerer den (trapper ud af medicinen, 
red.), kan det øge risikoen for epilepti-
ske anfald.” 

Hvordan får man så en god søvn, spør-
ger du måske? Her er professorens 
gode råd:

”Skal man komme med nogle meget 
konkrete råd til epilepsipatienter, så 
er det jo at have en regelmæssig søvn-
rytme, sørg for at få hvilet ordentlig ud, 
undgå at drikke alkohol op til søvn, 
dyrk regelmæssig motion, hold et godt 
sovemiljø, lad være med at have forstyr-
rende elementer inde i sovemiljøet så 
som TV, computer, tablet og diverse mo-
biler, som er forstyrrende elementer.”

Når det gælder børn, er det vigtigt, at 
man sikrer en god døgnrytme. Det er 
vigtigt, at de kommer ud og får lys og 
får rørt sig. 

Det samme gælder for hjerneskadede 
med svær udviklingshæmning. Det skal 
sikres, at de har et højt aktivitetsniveau, 
siger professoren: ”For sidder de og fal-
de i søvn flere gange om dagen, fordi de 
sidder inaktive i deres kørestol, så får de 
en dårlig søvnkvalitet om natten.”

 DIN MEDICINS PÅVIRKNING AF SØVNEN 
”Den medicinske behandling påvirker 
også søvnkvaliteten. De fleste, der ta-
ger medicin for deres epilepsi ved, at 
der er mange bivirkninger ved det og 
en af de væsentligste bivirkninger ved 
mange præparater er, at man bliver 
mere træt. Nogle præparater kan give 
søvnløshed, men de fleste præparater 
har som bivirkning, at man bliver mere 
træt. Og det er meget svært at gøre no-
get ved, for det ligger indbygget i virk-
ningsmekanismen.”

Er der nogle tidspunkter, det er bedre at 
tage sin aftenmedicin på end andre?

”Det er meget individuelt. Det afhæn-
ger af både præparatet og epilepsien og 
anfaldstypen. Det skal man diskutere 
med sin behandler.”

Kan medicinen påvirke ens drømme?

”Ja, det kan den godt,” svarer Poul Jen-
num og forklarer, at det er meget for-
skelligt fra præparat til præparat, men 
visse medicintyper kan påvirke drøm-
mene. Så hvis man føler, man har mær-
kelige drømme, kan det være derfor.

 6.075 FORSKNINGSARTIKLER  
 OM SØVN OG EPILEPSI 
Sundhedsstyrelsen har for nylig gen-
nemført et eftersyn af epilepsiområdet 
og udgivet en rapport med resultatet. I 
rapporten bliver der blandt andet peget 
på, at der laves forholdsvis få video-
overvågede døgn-EEG af epilepsipa-
tienter.  Det er døgnindlæggelse, hvor 
man med elektroder i hovedbunden 
får registreret den elektriske aktivitet 
i hjernen samtidig med, at man bliver 
filmet på video.

”Skal man komme med nogle 
meget konkrete råd til epilepsi
patienter, så er det jo at have en 
regelmæssig søvnrytme, sørg  
for at få hvilet ordentlig ud.”
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Hver tredje epilepsipatient har en svær 
behandlelig epilepsi, men blandt børn 
med epilepsi er det kun 10 %, der får 
foretaget en døgnvideo-EEG inden for 
de tre år efter epilepsidiagnosen er stillet.
Det er et problem, mener Poul Jennum. 
Hvis man fik undersøgt flere, ville flere 
få bedre anfaldskontrol. Blandt voksne 
med epilepsi er tallet helt nede på 5 %.  

Det gælder også, hvis man undersøgte 
flere for søvnapnø. Søvnapnø er en 
søvnlidelse, hvor man om natten har 
pauser i sin vejrtrækning. Det ses hyp-
pigere hos mennesker med epilepsi, end 
hos mennesker generelt. Det er nemt at 
undersøge – det kan gøres ambulant 
med udstyr på størrelse med en halv 
tændstikæske. Og det er også let at 
behandle med en CPAP-maske, som 
hjælper en med at trække vejret og øger 
iltindholdet i blodet om natten.

I det hele taget er der for lidt fokus på 
relationen mellem søvn og anfald,  
mener professoren. Og det er ikke fordi, 
der mangler viden om området. 

De allerførste EEG-undersøgelser, 
der blev lavet i verden, blev foretaget 
af den tyske psykiater Hans Berger i 
1920’erne. Og han tog blandt andet 
søvn-EEG. Og i de snart 100 år, der er 
gået siden da, er der både ude i verden 
– hvor Italien er et af de førende for-
skerlande på området – og i Danmark 
blevet forsket i sammenhængen mel-
lem søvn og epilepsi. 

Går man ind på forskningsdatabasen 
Pubmed og søger på ”sleep and epilepsy”, 
så får man 6.075 hits. Så man ved godt, 
at søvn spiller en kæmperolle for epilep-
sien, siger Jennum: 

”Hvis du spørger de forskellige neuro-
loger, så ved de det godt. Bruger vi så 
vores viden nok? Det kan vi nok godt 
gøre bedre.”

Almindelig søvncyklus
Det er i perioderne af fase 1- og fase 2-søvn mellem perioderne med REM-søvn, 
drømmesøvn, at mennesker med epilepsi typisk kan få anfald.
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Af Lotte Hillebrandt  
lotteh@epilepsiforeningen.dk 

Søvnmangel er samtidig en anfalds-
provokerende faktor. Det kan derfor 
betale sig at gøre noget ved et søvn-
problem.

I rådgivningen drøftes ofte problem-
er relateret til søvn eller mangel på 
samme. Søvnproblemer i relation til 
epilepsi er dog vidt forskellige med 
hensyn til årsagssammenhæng og 
omfatter både dem, der har epilepsien 
og de pårørende. 

Her ses på noget af det, der forekom-
mer hyppigt. Samtidig vil vi gerne be-
nytte lejligheden til at aflive myten om, 
at når man har epilepsi, så skal man 
sove mere end andre. 

Et citat fra ”Epilepsi, en håndbog for 
patienter og pårørende” af Jørgen  
Alving, Anne Sabers og Peter Uldall:

”Det er generelt en fordel at have en re-
gelmæssig døgnrytme og sikre en god 
og normal nattesøvn. Mennesker med 
epilepsi – børn såvel som voksne – skal 
således ikke have mere søvn end andre! 
Hvis man efter påbegyndt behandling  
føler behov for at sove mere end før – fx ud 
over normal nattesøvn giver sig til at sove 

1-2 timer til middag - må årsagen måske 
søges i medicinens sløvende virkning. I så 
fald bør man tale med lægen, om hvorvidt 
der skal skiftes medicin. I dag er der mange 
slags effektiv epilepsimedicin, der som re-
gel ikke sløver, at denne mulighed ikke må 
være uforsøgt.”

 SØVNPROBLEMER KAN FX SKYLDES: 

ANFALD OM NATTEN
Der er nogle epilepsityper, hvor anfald 
har en særlig forbindelse med søvn, og 
anfald kan være relateret til forskellige 
søvnstadier. Det gælder for eksempel 
frontallaps epilepsi og Rolandisk epi-
lepsi, også kaldet BECTS (se interview 
med Poul Jennum)

Symptomer på anfald kan i nogle til-
fælde også være så beskedne, at anfald 
kan være svære at opdage og erkende, 
især hvis personen sover alene.

Anfald om dagen kan i nogle tilfælde 
også påvirke næste nats søvn.

EPILEPSIMEDICINEN
Epilepsimedicinen kan også forstyrre 
søvnen. Der er flere årsager til dette, og 
der er forskel på de forskellige præpa-

TEMA:
SØVN

rater. Der er dog også epilepsimedicin, 
som kan medvirke til en bedre søvn.

SØVNSYGDOMME
En del tyder på, at søvnforstyrrelser 
forekommer ca. dobbelt så hyppigt 
hos personer med epilepsi som i den 
almindelige befolkning.

Stress og andre faktorer som fx over-
gangsalder kan også påvirke søvnen.

FRYGT FOR ANFALD
Som pårørende kan frygt for anfald 
ofte forstyrre søvnen. Det handler ofte 
om oplevede tilfælde med anfald, hvor 
man har følt sig magtesløs, måske er 
ens pårørende kommet til skade i for-
bindelse med anfaldet. 

Generelle bekymringer over epilepsien 
kan medføre stress, angst og depres-
sionstilstande, som også kan påvirke 
søvnen. Flere undersøgelser bekræfter, 
at det ikke kun er personer med epi-
lepsi, der oplever søvnproblemer.

 HVAD KAN MAN GØRE? 
Tal med lægen eller sygeplejersken på 
behandlingsstedet om de problemer 
du oplever i forbindelse med søvn el-

SØVNPROBLEMER
ER VÆRD AT TAGE ALVORLIGT
EPILEPSI OG SØVN KAN PÅVIRKE HINANDEN PÅ FLERE MÅDER. FORSTYRRET SØVN  
MEDFØRER ØGET TRÆTHED OG KAN PÅVIRKE ADFÆRD, HUMØR, KOGNITIVE FUNKTIONER  
OG LIVSKVALITET GENERELT. 
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ler mangel på samme. For nogen kan 
det være en hjælp at få drøftet konkrete 
forholdsregler med sygeplejersken eller 
lægen på behandlingsstedet, herunder 
gennemgang af førstehjælp og evt. brug 
af anfaldsbrydende medicin i forbindel-
se med anfald.

Generelt giver viden og åbenhed om 
epilepsien det bedste udgangspunkt 
for at kunne mestre livet med epilepsi. 
Det gælder både for den, der har epi-
lepsien, men bestemt også ens partner, 
evt. børn mv.

Konkret information kan gøre en 
kæmpe forskel til at hjælpe en selv og 
andre med at forstå situationen. Der 
findes forskelligt informationsma-
teriale, man kan gøre brug af. Nogle 
gange er de pårørende faktisk dem, der 
er mest påvirket, fordi det er dem, der 
oplever anfaldene og konsekvenserne 
af dem.

Tal om det med hinanden og vær op-
mærksomme på hinandens reaktioner 
og behov. For mange er det også en 
stor hjælp at drøfte problemerne med 
andre i samme situation, fx gennem 
Epilepsiforeningens netværk og/eller 

Facebookgrupper. Søg hjælp ved behov 
hos epilepsilægen/ sygeplejersken eller 
i Epilepsiforeningen.

Vær opmærksom på, om den iværksatte 
epilepsibehandling fungerer optimalt? 

Er der foretaget en vurdering af be-
handlingen for nylig med henblik på 
bedring af anfaldsituation og oplev-
ede bivirkninger? 

Er der behov for at få en afklaring af 
evt. nye/flere anfald, søvnsygdomme 
eller andet? 

Er en epilepsialarm en mulighed? 
(se mere side 18). 

Man kan gøre risikoen for anfald mindre  
ved at forsøge at undgå anfaldsudlø-
sende faktorer, fx ved at huske at tage 
medicinen på regelmæssige tidspunk-
ter og undgå søvnmangel. 

Her kan det være godt at kende de  
genelle søvnråd – oplistet her til højre:
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•  Undgå kaffe og andre koffein
holdige drikke inden du skal 
sove. Vil du have noget varmt 
så prøv i stedet en mælkedrik. 
Forskning har vist, at koffein 
drukket op til seks timer før man 
går i seng, kan påvirke ens søvn.

•  Undgå at spise meget eller ind
tage alkohol sent om aftenen.

•  Har du ofte tankemylder og 
uro, når du skal sove, så prøv fx 
at afsætte tid om aftenen til at 
skrive bekymringer og forslag til 
løsninger ned. Det kan også være 
en hjælp at lære en teknik til 
afslapning og til at berolige dig 
selv, ved fx mindfulness eller 
vejrtrækningsøvelser.

•  Prøv at gå i seng og stå op på 
faste tidspunkter.

•  Vær fysisk aktiv i løbet af dagen, 
det giver bedre søvn og styrker 
din fysik og psyke. Vær dog obs. 
på ikke at gøre det senere end to 
timer inden sengetid, ellers kan 
det virke opfriskende og gøre det 
svært at falde i søvn. 

•  Sluk tv’et og computeren i god 
tid, så du slapper af, inden du 
skal sove.

•  Sørg for et godt sovemiljø med et 
mørkt og køligt værelse.

•  Sørg for en behagelig seng og en 
pude med god støtte.

•  Hvis du tager en lur i løbet af 
dagen, så bør den ikke vare 
længere end et kvarter. Ellers kan 
det forstyrre det regelmæssige 
søvnmønster om natten.

Hvis dette ikke hjælper, så tal med 
din læge, som har mulighed for at 
henvise dig til undersøgelse på en 
søvnklinik, henvise til samtaler 
med en psykolog mv.

Du er også velkommen til at 
kontakte Epilepsiforeningens 
rådgivning.

GODE RÅD TIL AT FORBEDRE SØVNEN


