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Mænd med epilepsi

Titlen på denne folder ”Mænd med epilepsi” antyder, at 

 problemstillingen er ret enkel. Men det er den ikke, fordi 

hverken mænd eller epilepsi er entydige begreber. 

En ’mand med epilepsi’ kan se ud på utrolig mange må-

der: han kan være gammel og ung. Han kan være helt nor-

malt fungerende eller svært handicappet. Han kan lide af 

en  såkaldt fokal epilepsi eller en generaliseret form.  Han 

kan have masser af anfald – eller slet ingen. For alle disse 

mænd er konsekvenserne af deres epilepsi og behandlingen 

 forskellige! 

Denne folder handler om de mænd, som er normalt fun-

gerende, som er i medicinsk behandling og hvis epilepsi er 

 nogenlunde under kontrol. Mænd som ønsker sig et  normalt 

liv med bl.a. sport, sex og bilkørsel lige så meget som alle 

 andre mænd, men hvor epilepsien kan give problemer.   

   

Med venlig hilsen 

Overlæge Bjarke á Rogvi-Hansen
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Hvad er en mand egentlig?
Menneskets arveanlæg består af 46 kromosomer, hvoraf de 2 er 
kønsbestemte. Kvinden har 2 X-kromosomer. En mand har kun 1 
X-kromosom, men også 1 Y-kromosom der medfører, at han bli-
ver født med testikler, der allerede i fostertilværelsen danner det 
mandlige hormon, testosteron. Testosteronet medfører, at dren-
gen en dag bliver til en mand med skæg og en kropsbehåring, der 
adskiller sig fra kvindernes. Dette sætter ham i stand til at befrugte 
et æg og måske få børn. 

Hvordan fungerer mandens hormon-system?

Styringen af mandens hormonelle system er 
kompliceret og kan gå galt på mange planer. 
De vigtigste opgaver for hormonsystemet er, at 
regulere mængden af det mandlige hormon te-
stosteron i blodet og sørge for, at testiklerne pro-
ducerer sædceller. 

Det foregår ved, at der frisættes nogle signalstof-
fer fra hjernen, der giver testiklerne besked via 
blodbanen. 

Hjernen kontrollerer, at testiklerne har modtaget 
beskeden ved at måle testosteronet og andre 
signalstoffer i blodet. Er det ikke, som det skal 
være, forsøger hjernen at rette op ved at ”skrue 
på signalstofferne”.  

Hvilke funktioner har testosteron?

Testosteron har mange funktioner, men for den voksne mand har 
hormonet betydning for de maskuline træk, herunder muskel-
massen og sexdriften. 
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Hvad er symptomerne på testosteronmangel?

•  Tab af muskelmasse         

•  Nedsat sexlyst

•  Impotens

•  Sterilitet

•  Nedsat skægvækst

•  Tab af kønsbehåring og hår under armene

•  Små testikler

•  Hedeture, træthed og tristhed

Hvordan finder man ud af, om man mangler testosteron?

Det kan man gøre ved at tage en blodprøve, hvor lægen måler 
både selve testosteronet og de signalstoffer som hjernen frigiver.

Betyder testosteron noget for epileptiske anfald?

Ja, for testosteron modvirker anfald. Det modsatte er tilfældet hos 
kvinder, hvor det kvindelige hormon (østrogen) øger risikoen for 
anfald.

” Testosteron modvirker 
epileptiske anfald ”      

Epilepsi, mænd og faderskab?
Mange undersøgelser har vist, at mænd med epilepsi generelt 
ikke får så mange børn som mænd uden epilepsi. Det er der flere 
årsager til:  

•  Nedsat sexlyst

•  Ringe sædkvalitet

•  Bivirkninger af den antiepileptiske behandling

•  Manglende partner
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Blandt andre årsager, der ikke har noget med epilepsien at gøre, 
er mangel på vitamin B, E og A, tobaksmisbrug, alkoholmisbrug, 
infektioner, brug af anabole steroider, tungmetaller (kadmium og 
bly) m.m.

” Mænd med epilepsi får generelt 
ikke så mange børn ”   

Epilepsi og sex
Når man taler om mænd og sex, kan der opstå problemer på flere 
fronter:

•  Manglende lyst til sex (nedsat libido)

•   Manglende evne til at opnå/vedligeholde rejsning (impotens)

•  Manglende evne til udløsning

Mænd med en aktiv epilepsi kan opleve alle 3 dele, mens mænd 
uden anfald, som regel har et velfungerende sexliv.

Hvad er baggrunden for nedsat sexlyst?

Ved nedsat libido beskriver manden tab/mindsket lyst til seksuel 
aktivitet og/eller drømme/seksuelle fantasier. De hyppigste år-
sager til det er: 

•  Testosteronmangel

•  Medicin 

•  Depression

•   Psykosociale forhold (alkoholisme, problemer i parforholdet, 
”stress”)

•  Mange anfald

Mænd med epilepsi udgående fra en tindingelap, har ofte nedsat 
lyst til sex, mens det er mindre udtalt ved andre epilepsiformer. 
Mænd som er anfalds fri, har ingen særlige problemer.
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Løsningen på problemerne er selvfølgelig at gøre noget ved de 
nævnte underliggende problemer og/eller at få en henvisning til 
en sexolog.

Hvad kan årsagen til potens-problemer være?
•   For at en mand skal kunne få rejsning, kræver det, at der er en 

tilstrækkelig nerve- og blodforsyning til penis. Sygdomme, der 
rammer nerverne i kroppen eller fx åreforkalkning, går som 
 regel også ud over potensen (f.eks. ved sukkersyge, højt blod-
tryk, rygning). 

•   Blandt mænd med anfald som følge af f.eks. tindingelapsepi-
lepsi, er potensproblemer op til 5 gange hyppigere end blandt 
jævnaldrende mænd uden epilepsi. 

•   Hvis manden ikke fejler andet end epilepsien/dens behandling, 
kan rejsningsproblemerne behandles som hos andre mænd, 
eksempelvis medicinsk. Nærmere information fås hos epilepsi-
lægen. 

•  Det er vigtigt at være opmærksom på at: 

•   Nogle former for epilepsimedicin medfører, at der skal gives hø-
jere doser end normalt.

•   Hvis epilepsien skønnes at være årsagen til potensproblemerne, 
kan der søges særligt tilskud til midlerne man behandler rejs-
ningsproblemer med.

Knogleskørhed
Kan mænd med epilepsi få knogleskørhed?

Det er en udbredt misforståelse, at knogleskørhed er noget, der 
rammer kvinder efter overgangsalderen. Mænd kan også få pro-
blemer med knoglesundheden og mænd i behandling for epilepsi 
har en særlig risiko. 

Man ved ikke præcist hvorfor, men epilepsimedicinen spiller 
nok en rolle og mangel på testosteron sætter yderligere fart på 
 knogletabet. Ligesom for meget alkohol, rygning og behandling 
med binyrebarkhormon gør det.

7



Hvad er tegnene på knogleskørhed?

Der er ikke rigtig nogen symptomer, før det er for sent. De første 
tegn er som regel lændesmerter efter hvirvelsammenfald eller 
brækkede knogler efter beskedne traumer.

Hvem er i fare for knogleskørhed?

Risikoen for knogleskørhed stiger med alderen, og med den tid 
man har været i behandling med epilepsimedicin.

Hvordan undersøger man for knogleskørhed?

Den bedste undersøgelse er en såkaldt DEXA-skanning, der viser 
indholdet af mineraler i knoglerne. 

D-vitamin spiller en vigtig rolle for knoglernes sundhed, og man-
gel på vitaminet er en kendt risikofaktor for udvikling af knogle-
skørhed. Det kan derfor være en god idé at få målt D-vitamin-
indholdet i blodet ved lejlighed.

Hvad kan man selv gøre, for at mindske risikoen for 
 knogleskørhed?
De generelle råd for god knoglesundhed gælder også for mænd 
med epilepsi:
•  Være normalvægtig
•   Drikke færre end 21 genstande om ugen (mindre doser kan 

være gavnlig for knoglesundheden)
•  Undgå rygning
•   Sørge for ikke at komme i vitamin D underskud. Bortset fra visse 

svampe er det kun animalske fødevarer, der indeholder vitamin 
D (især fisk, æg, kød, mælkeprodukter)

•   Få noget solskin: kosten alene kan ikke dække behovet for vita-
min D, hvis man ikke får sol på huden. 5-30 minutter et par  gange 
om ugen i sommerhalvåret er nok, og anvendelse af creme med 
solfaktor går ikke ud over vitamin D dannelsen i  huden

•   Sundhedsstyrelsen anbefaler forebyggende behandling af 
 risikogrupper med 20 mikrogram vitamin D og 800-1000 mg 
calcium dagligt
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Motion
Må drenge og mænd dyrke motion?

Ikke hvis det står til visse konservative læger. De amerikanske ret-
ningslinjer siger, at man skal være meget påpasselig med det, men 
det er der ingen holdepunkter for. 

Tværtimod viser den nyeste forskning, at motion har en positiv 
virkning på epilepsi! 

Kan motion være en fordel?

Anfaldene bliver typisk færre, og EEG’et bliver pænere, hvis man 
motionerer energisk. Det er vist også de fleste patienters erfaring, 
at anfald som regel optræder under hvile og ro.

Forklaringen er man ikke sikker på, men fx stress hører til blandt 
de mest almindelige anfalds udløsende faktorer. Meget tyder på, 
at regelmæssig motion kan mindske stressfølelsen og dermed 
 risikoen for anfald. 

Blandt mænd uden epilepsi er det vist, at motion forebygger 
 depression, hvilket sandsynligvis også er tilfældet for mænd med 
epilepsi. Forskningen har nemlig vist, at et 12 ugers motions-
program medførte en bedring i humøret hos personer med 
 epilepsi, sammenlignet med en tilsvarende gruppe som ikke 
 motionerede.

” Meget tyder på, at regelmæssig 
motion kan mindske stressfølelsen 

og dermed risikoen for anfald ”    
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Kørekort
Hvordan ser det ud med epilepsi og motorkøretøjer?

Da man opfandt de første motoriserede køretøjer i slutningen af 
1800-tallet, besluttede man straks, at personer med epilepsi ikke 
måtte føre dem. Først da mulighederne for effektiv antiepileptisk 
behandling opstod i 1940-50’erne kunne personer med epilepsi 
få kørekort – på visse vilkår. Disse består i, at epilepsien skal være 
velkontrolleret og at kørekortet typisk udstedes for en begrænset 
periode.

Er personer med epilepsi oftere involveret i trafikulykker?

Ja - men risikoen er ret beskeden i forhold til andre grupper af 
trafikanter (fx unge mænd og spritbilister), og ulykkerne skyldes 
sjældent anfald.  

Hvorfor skal man have denne ret – trods epilepsien?

Et kørekort er en rettighed, som de fleste sætter stor pris på. I un-
dersøgelser af epilepsi-relateret livskvalitet kommer retten til at 
føre bil som regel ind blandt de allerhøjeste prioriteter. 

Er lægen lovens forlængede arm? 

Det kan man godt sige. Lægen har nemlig pligt til at meddele 
 patienten karantæne fra bilkørsel ved eventuelle anfald. Dette 
kan måske betyde, at nogen af hensyn til kørekortet, undlader at 
 informere lægen om deres anfald. Herved kan man risikere, at de 
patienter, som trænger mest til ændring af behandlingen, er dem 
som fortsat kører!

Hvad sker så med kørekortet, hvis man fortæller lægen, at 
der har været et anfald?

Statistikken siger, at ét epileptisk anfald medfører øget risiko for 
flere anfald i den følgende periode, Derfor er lægen iflg. lovgivnin-
gen pålagt at indskærpe patienterne, at de ikke bør føre et køretøj 
i en afmålt periode. Hvis man får konstateret epilepsi før man tager 
kørekort, er karensen 1 år.
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Findes ’acceptable’ anfald i forhold til kørekortet?

Ikke alle anfald udgør en trussel for trafiksikkerheden. Hvis der f.eks. 
kun kommer anfald under søvnen eller anfaldene ikke  påvirker 
 bevidstheden, medfører det normalt ikke indskrænkninger i 
 brugen af kørekortet. Det kræver dog en længere observations-
periode (2 år). 

” Ikke alle anfald udgør en trussel 
for trafiksikkerheden ”

Mænd, job og selvtillid
I vores kultur hører et godt, og vellønnet job til billedet af en 
 succesfuld mand. Denne rolle kan nogle mænd med epilepsi ikke 
leve op til, og det kan påvirke selvopfattelsen negativt, og dermed 
gå ud over livskvaliteten. 

Problemer på jobbet, behøver ikke at være mandens fejl. Det kan 
i høj grad skyldes fordomme hos arbejdsgiveren, som gør sig fejl-
agtige forestillinger om, hvad der evt. KUNNE ske, hvis der kom 
anfald på arbejdspladsen.

Dårligere jobs til mænd med epilepsi

Gruppen af ’personer med epilepsi’ sammenlignet med ’personer 
uden epilepsi’, er oftere arbejdsløse eller ansat i stillinger under 
deres kompetence. En medvirkende årsag er, at mange arbejds-
givere ser en øget risiko for sygefravær, ulykker på arbejdspladsen, 
og fordi de tror at ansættelsen vil medføre bekymring hos andre 
ansatte. 

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