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Kvinder med epilepsi

Epilepsi forløber stort set på samme måde hos kvinder 
og mænd, men det er særlige problemstillinger, der gør 
sig gældende vedrørende den medicinske behandling, 
når kvinder er i den halvdel af livet, hvor de har et aktivt 
sexliv og skal bruge prævention, have børn og når de 
kommer i overgangsalderen.
  
I denne folder har jeg forsøgt at svare på de mest almin-
deligt forekommende spørgsmål, der vedrører disse 
forhold, og jeg håber at folderen vil være til glæde for 
dig, der har epilepsi og din partner.

Med venlig hilsen

Professor dr. med. Anne Sabers



Menstruation
Kan min epilepsi være årsag til ændringer i min menstru-
tion?

Ja – når man har epilepsi kan der ske ændringer i den normale 

menstruationscyklus. 

De fleste har regelmæssig menstruation med ca. 4 ugers mel-

lemrum og af 4-5 dages varighed. Det er hjernen, der styrer 

denne cyklus ved hjælp af kønshormoner. I nogle tilfælde kan 

der ske en forstyrrelse i funktionen af disse hormoner, hvilket kan 

resultere i uregelmæssig menstruation, eller at menstruationen 

måske helt holder op. 

Når man har epilepsi, kan dette skyldes:

•   Epilepsimedicinen – der er nogle medicintyper, der kan påvirke 

hvor hurtigt kønshormonerne udskilles fra kroppen. For nær-

mere information så spørg din epilepsilæge.

•   Selve anfaldene – især anfald, som udgår fra hjernens tin-

dingelapper (fokale anfald). De epileptiske forstyrrelser, der sker 

i hjernen under et anfald, kan påvirke hjernens regulering af 

kønshormonerne.

Hvad kan man gøre ved det – og kan jeg få normal 
 menstruation igen?

Hvis du har manglende eller uregelmæssig menstruation, må 

man i første omgang bede en gynækolog om at undersøge dig. 

Hvis man finder ændringer i hormonbalancen, som ikke skyldes 

overgangsalder eller anden naturlig forklaring, kan det skyldes 

din epilepsimedicin, og man kan overveje at skifte til en anden 

slags medicin. 

Skyldes det, at du har mange anfald, må man forsøge at behand-

le din epilepsi bedre. Derefter vil man regne med at menstruatio-

nen bliver normal igen.
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Kan min menstruationscyklus have noget at gøre med 
min risiko for at få anfald?

Ja – nogle kvinder har størst risiko for at få anfald lige før og un-

der menstruation. Det kaldes katamenial epilepsi og skyldes, at 

hormonsvingningerne påvirker hjernens anfaldstærskel. Man 

kan nogle gange løse problemet ved supplere med en ekstra 

type medicin i dagene op til menstruationen eller på det tids-

punkt, hvor risikoen for anfald er størst. 

Man kan også få p-piller, som i så fald skal gives permanent – det 

vil sige uden pause hver måned – så man ikke får menstruation. 

I de tilfælde holder man p-pille pause f.eks. én eller to gange om 

året, hvor man får menstruation. 

 

” Der er hjælp at hente, 
hvis din menstruationscyklus 

påvirker din epilepsi ”   
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Sex
Kan min epilepsi være årsag til, at jeg ikke har lyst til sex 
eller har svært ved af få orgasme?

Ja – blandt andet. Både epilepsimedicin og selve anfaldene kan 

påvirke de almindelige kønshormoner på en sådan måde, at 

man kan få mindre lyst til sex. Det er altid svært at sige hvor me-

get og hvor lidt lyst, der er normalt. 

Lysten til sex påvirkes af mange forskellige forhold f.eks. ens part-

ner, humør, selvtillid m.m. Hos nogle skyldes den manglende 

sexlyst, at de eller deres partner har angst for, at der kommer 

anfald, mens de har sex. Hvis det er tilfældet, kan det ofte løses 

ved, at man får talt om det – eventuelt sammen med lægen eller 

sygeplejersken, så partneren er forberedt på og har tænkt over 

hvordan han/hun skal reagere, hvis det skulle ske en sjælden 

gang.

Husk også at Epilepsiforeningen har en rådgivningslinie.

Mange typer af epilepsimedicin kan påvirke muligheden for at 

få orgasme, og det kan måske løses ved at forsøge at skifte til en 

anden type medicin, som har en anden virkningsmåde.  

Kan sex udløse anfald og hvad sker der, hvis man får 
 anfald, mens man har sex? 

Det er meget usædvanligt at få anfald mens man har sex, men 

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

udløser anfaldet. 

Hvis det sker, skal og kan man ikke gøre andet, end man ellers 

ville have gjort, hvis anfaldet optrådte i enhver anden situation.
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Prævention
Kan man bruge p-piller, når man har epilepsi?

Ja – men man skal bare være opmærksom på at:

•   Visse typer af epilepsimedicin kan gøre p-piller mindre effek-

tive, og der er risiko for uønsket graviditet. Man kan løse proble-

met ved at få p-piller, som har et højt indhold af østrogen. I dag 

bruges overvejende p-piller som har lavt indhold af østrogen 

og det kan være en mulighed at man må tage to p-piller ad 

gangen. Hvis man har pletblødning midtvejs i cyklus, kan det 

være tegn på at p-pillerne ikke er effektive nok. Du må derfor 

beskytte dig på anden måde og få talt med din epilepsilæge 

om problemet.

•   At p-piller kan nedsætte virkningen af nogle typer af epilepsi-

medicin. Det kan være svært at holde styr på så uanset hvad, 

skal du altid tale med epilepsilægen inden du begynder eller 

stopper med p-piller

Kan man bruge andre former for prævention end p- 
piller?

Ja – alle former for prævention kan bruges, uanset hvilken slags 

epilepsi man har, og uanset hvilken slags epilepsimedicin man 

får. 

•   Kondom – ingen problemer

•  Kobber spiral – ingen problemer 

•   Hormonspiral og hormonring – kan i et lille omfang nedsætte 
virkningen af enkelte typer af epilepsimedicin, så spørg din epi-
lepsilæge
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Hvad med ”fortrydelsespiller”?
Man skal aldrig bruge fortrydelsespiller som prævention, men 

hvis uheldet har været ude, kan man bruge fortrydelsespiller 

som alle andre. 

Dog hvis man får nogen typer af epilepsimedicin kan det anbe-

fales at tage dobbelt dosis af fortrydelsespillen, for at være helt 

sikker på at være beskyttet. Du må spørge din epilepsilæge hvad 

der passer til din epilepsimedicin. 

Graviditet
Kan min epilepsi være årsag til, at jeg ikke kan blive 
 gravid?
Ja – i nogle tilfælde. Epileptiske anfald og medicinen kan med-

føre hormonforstyrrelser (se afsnit om menstruation) og dermed 

være årsag til, at man har svært ved at blive gravid. 

Visse typer af epilepsimedicin, dem der har indholdsstoffet val-

proat, kan være årsag til cyster på æggestokkene. Disse cyster 

kan give hormonændringer, som kan medføre ufrugtbarhed, 

vægtøgning, tendens til skægvækst mm. Hormonændringerne 

kan i de fleste tilfælde forsvinde, hvis man får en anden type me-

dicin.

Man skal også være opmærksom på, at nogle kvinder med epi-

lepsi går tidligere i overgangsalder end andre kvinder. Det dre-

jer sig særligt om de kvinder, som gennem mange år har haft 

mange anfald.

Er der nogle forholdsregler man skal tage inden man 
 bliver gravid?
•   Ja – det er absolut en fordel hvis graviditeten planlægges i god 

tid. Medicinen justeres så den virker så godt som muligt. Helst 
så få anfald som muligt – og helst helt anfaldsfri 

•   Helst så få anfald som muligt – og helst helt anfaldsfri 
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•   Helst kun én slags medicin – eller så få som muligt – og med 
lavest mulig dosis

•  Undgå medicin, der har indholdsstoffet valproat

•   Når man holder op med p-piller, skal medicindosis eventuelt 
reguleres

•   Man skal starte med at tage tilskud af folinsyre inden man bliver 
gravid

Kan min epilepsi blive forværret, hvis jeg bliver gravid?

Ja – men hvis man tager visse forholdsregler, kan langt de fleste 

komme gennem graviditeten uden at få flere anfald. Én af de 

vigtigste ting er, at lægen skal forsøge at undgå, at mængden af 

medicin i kroppen bliver for lav. Det kan skyldes:

•   Epilepsimedicin bliver skilt hurtigere ud fra kroppen, når man er 

gravid. Det er derfor nødvendigt at være under nøje kontrol og 

justere dosis gradvis for at holde mængden af epilepsimedicin i 

kroppen stabil. Det kræver i de fleste tilfælde, at der bliver taget 

en blodprøve ca. hver 4 - 5 uge gennem hele graviditeten, og 

hvis mængden af medicinen i kroppen falder, skal dosis øges 

gradvis. Der er nogle typer epilepsimedicin, som man ikke kan 

måle i en blodprøve, og det må være lægens skøn, om dosis 

skal øges

•   Opkastninger. Man skal også være opmærksom på, at mæng-

den af epilepsimedicin kan falde, hvis man har opkastninger 

kort tid efter man har taget sin medicin. Det kan være svært at 

vide, om man har kastet alt sin medicin op, men som hoved-

regel skal man tage en ny dosis, hvis man kan se rester af 

 pillerne i opkastet, eller hvis man kaster op indenfor en halv 

time efter, at man har taget sin medicin. Hvis man har meget 

graviditetskvalme og opkastninger, kan det ofte betale sig at 

vente med at tage sin morgenmedicin til lidt op ad formid-

dagen, hvor kvalmen ofte er aftaget lidt
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Man kan også få forværring af sin epilepsi, hvis man ikke får en 

god nattesøvn. Det kan være lidt svært, når man er højgravid og 

måske skal op og tisse mange gange i løbet af natten, eller hvis 

man ligger dårligt på grund af den store mave eller har ondt i 

ryggen. Hvis man får afbrudt sin søvn mange gange i løbet af 

natten skal man være særlig omhyggelig med af få hvilet flere 

gange i løbet af dagen.

Behandling af epilepsi under graviditeten foregår i samarbejde 

mellem:

•   Fødselslæge

•   Epilepsilæge 

•   Egen læge

Er epileptiske anfald farlige for mit barn?

Det er vigtigt, at din epilepsi er under så god kontrol som muligt 

inden du bliver gravid. Det er især krampeanfald, man er bekym-

ret for, da der kan være risiko for at man kan falde og slå maven. 

Under et krampeanfald trækker man som regel ikke vejret godt 

nok, og det betyder at både du og barnet kan få for lidt ilt, mens 

anfaldet står på. Barnet skal dog ikke selv bruge energi på anfal-

det og er som regel ikke så påvirket af anfaldet som moderen.

Ellers kan man som hovedregel regne med, at graviditeten og 

fødslen kan foregå som for alle andre. Der er nogen, som er 

 bekymret for at skulle føde, fordi de er bange for at få anfald 

 undervejs. Det sker imidlertid sjældent, og man anbefaler gene-

relt, at kvinder med epilepsi føder normalt. Epilepsien er ikke i sig 

selv årsag til, at der skal foretages kejsersnit, men det kan være en 

fordel, at der i forbindelse med fødslen gives en epidural-blokade 

for at undgå udtrætning. Hvis der kommer anfald under fødslen, 

vil det blive behandlet, som anfald i almindelighed bliver. 

Hvis der skulle optræde komplikationer, er det vigtigt, at der 

er både en neurolog og en børnelæge til stede. Det anbefales 
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 derfor, at man føder på et sygehus, hvor der foruden fødeaf-

delingen også er både en neurologisk afdeling og børneafdeling.  

Kan mit barn blive skadet af epilepsimedicinen? 

Ja – medicinen kan i nogle tilfælde være årsag til, at barnet får 

en medfødt defekt eller misdannelse. Der kan for eksempel være 

tale om at barnet fødes med et brok, en hjertefejl, klumpfod  eller 

læbe-ganespalte. I sjældne alvorlige tilfælde kan barnet fødes 

med rygmarvsbrok. 

Risikoen for at barnet får en medfødt misdannelse afhænger af, 

hvilken slags medicin man får, og er i tilfælde af behandling f.eks. 

med lamotrigin eller levetiracetam mellem 2 - 5 % afhængig af 

dosis. 

Risikoen er størst når man får de typer af medicin, som har ind-

holdsstoffet valproat og når man får flere slags medicin sam-

tidigt. Alle typer af epilepsimedicin kan i høje doser og når man 

får flere typer epilepsimedicin samtidigt, medføre fosterskade. 

De typer af epilepsimedicin der indeholder valproat giver også 

risiko for påvirkning af barnets hjerne og der er derfor risiko for 

at barnet vil udvikle sig langsommere end de jævnaldrende 

børn. Der er også set en sammenhæng mellem behandling af 

valproat under graviditet og forekomst af autistiske udviklings-

forstyrrelser. Man må derfor ikke længere give valproat til kvinder, 

og unge piger, i den fødedygtige alder med mindre alle andre 

 behandlinger ikke har kunne give kontrol over anfaldene.

Kan man amme når man får epilepsimedicin?

Ja - som hovedregel kan alle kvinder, som får epilepsimedicin, 

amme deres børn, uanset hvilken type epilepsimedicin de får. 

Medicinen udskilles i nogen grad i modermælken, og barnet får 

lidt af medicinen i modermælken, men det er som regel kun hos 

meget for tidligt fødte børn, at det kan give problemer. 
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Barnet kan blive sløv af medicinen, og det kan være svært at vur-

dere, om et lille nyfødt barn er sløv eller ej. En hovedregel er, at 

hvis barnet tager på som det skal, er der ikke grund til at bekymre 

sig om amningen. Hvis man er i tvivl, skal man dog altid spørge 

lægen eller sundhedsplejersken.

Du kan finde yderligere oplysninger i folderen ”Epilepsi & 

 Gra viditet” fra Epilepsiforeningen.

Overgangsalderen
Bliver min epilepsi påvirket af overgangsalderen?
Anfalds hyppigheden kan ændre sig hos kvinder, når de går i 

overgangsalderen, men det er lidt uforudsigeligt, om det  bliver 

til det bedre eller dårligere. Nogle kvinder får øget anfalds 

 hyppighed, mens de kvinder som tidligere har haft menstrua-

tionsrelaterede anfald (katamenial epilepsi) kan få bedring af 

epilepsien eller anfaldsophør ved overgangsalderen. De fleste 

kvinder op lever dog ikke ændring. 

Bliver overgangsalderen påvirket af min epilepsi?
Nogle kvinder, som har ret svær epilepsi med mange anfald, vil 

opleve at gå i tidlig overgangsalder. Det skyldes formentlig selve 

epilepsien snarere end medicinen, men man har ikke nogen helt 

god forklaring. Det giver dog endnu en god grund til altid at for-

søge at få epilepsien under fuld kontrol så hurtigt som muligt. 

I nogle tilfælde er der kun en operation der vil kunne få anfal-

dene til at holde op. Hvorvidt der er mulighed for operation, må 

man tale med epilepsilægen om.

Kan overgangsalderen påvirke min medicin?
Nej - ikke i sig selv, men man skal være opmærksom på at 

østrogenpræparater, som gives til at lindre f.eks. hedeture el-

ler andre gener i overgangsalderen, kan påvirke nogle typer af 
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 epilepsimedicin. De fleste hormonpræparater, som anvendes 

ved overgangsalderen, indeholder østrogen, og problemstillin-

gen  mellem epilepsimedicin og østrogenholdige præparater 

som gives ved overgangsalderen, er den samme som beskrevet 

ved p-piller. 

Omvendt kan behandling med de typer af epilepsimedicin, 

som får leveren til at arbejde hurtigt få hormonpræparaterne til 

at virke dårligere og det vil eventuelt være nødvendigt at give 

hormontilskud med et højt indhold af østrogen for at få den 

 ønskede effekt.

” Er du i tvivl, så spørg altid 
din læge til råds ”   

Knogleskørhed
Kan epilepsimedicinen være årsag til knogleskørhed?
Alle kvinder har risiko for at udvikle knogleskørhed efter over-

gangsalderen, men risikoen er formentlig lidt større for kvinder, 

som får epilepsimedicin gennem mange år. Man ved ikke med 

sikkerhed, hvem der har den største risiko, eller hvad årsagen er. 

Det anbefales derfor, at man efter mange års epilepsibehandling 

undersøges for knogleskørhed ved hjælp af en knogleskanning 

(DEXA-skanning) og at man tager kosttilskud af calcium med 

 D-vitamin.    

” Husk kosttilskud af calcium 
med D-vitamin ”   
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Motion
Kan det være skadeligt for min epilepsi hvis jeg dyrker 
motion?
Nej – motion er altid godt, også hvis man har epilepsi. Nogle 

undersøgelser viser tillige, at motion har en positiv virkning på 

epilepsi, hvor man kan få færre anfald hvis man er i god form. Det 

passer med, at mange har haft den erfaring, at anfald som regel 

optræder når man er i hvile og ro.

Kørekort
Må man køre bil når man har epilepsi?
Personer med epilepsi kan få kørekort på visse vilkår. Som hoved-

regel indebærer det, at epilepsien skal være under fuld kontrol, 

og at kørekortet typisk udstedes for en begrænset periode. De 

konkrete kørekortsregler kan læses på Epilepsiforeningens hjem-

meside www.epilepsiforeningen.dk. 

Hvad sker der så med kørekortet, hvis der har været an-
fald? 
Lægen skal mundtligt meddele patienten, at der ikke må køres 

bil i en afgrænset periode. Kørekortet bliver ikke inddraget. Kør-

selsforbud gælder både, hvis der er tale om epilepsi, og hvis man 

har enhver anden sygdom, hvor der er risiko for, at man bliver 

påvirket i sin opmærksomhed og bevidsthed og dermed ikke har 

den fulde kontrol over situationen. Det skal stå i journalen, hvis 

der er nedlagt kørselsforbud. Hvis man alligevel kører, er det i så 

fald ulovligt, og skulle ulykken være ude, kan det blive en meget 

alvorlig sag. Der kræves altid ½ til 1 års observationsperiode med 

kørekarantæne, efter anfald uanset hvad årsagen til anfaldet har 

været.
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Er lægen lovens forlængede arm? 
Både ja og nej. Hvis lægen får indtryk af at en patient ikke over-

holder kørselskarantænen, har lægen i følge loven pligt til at an-

melde det til politi og styrelsen for patientsikkerhed. 

Findes ’acceptable’ anfald i forhold til kørekortet?
Ikke alle anfald udgør en trussel for trafiksikkerheden. Hvis der 

f.eks. i en længere årrække kun har været anfald under søvn el-

ler anfaldene ikke påvirker bevidstheden, kan der søges dispen-

sation for at kunne køre bil. Det skal være en epilepsilæge, der 

kender patienten godt, der skal tage stilling til om det kan lade 

sig gøre.   

15



Pjecen er revideret/udgivet i 2019 af Eisai 
i samarbejde med Professor dr. med. Anne Sabers, 

Epilepsiklinikken på Rigshospitalet.

Du kan også rekvirere pjecen

” Mænd med epilepsi”

D
K-EPI-19-00005Eisai DK, filial af Eisai AB, Svärdvägan 3A, 182 33 Danderyd, Sweden


