
Medicinsk behandling af epilepsi –
hvordan får man det bedst mulige resultat?

Christoph Patrick Beier

Klinisk professor, overlæge
Epilepsiklinkken

Afd. N – Neurologi
Odense Universitetshospital



Phenobarbital
(Fenemal)

-kom på market 1912
-bred og effektiv mod (stort 
set) alle anfaldstyper

Men: 
-mange får bivirkninger
-cirka 30% har ingen effekt

Epilepsimedicin - en succeshistorie!



Epilepsimedicin - en succeshistorie!

Mogens Lund, Ugeskrift for Læger, 1948
Odense Epilepsiklinik 
(Danmarks første Epilepsiklinik)

Mesantoin:
God effekt, men stort set alle seponerede 
behandling igen



Anti-epileptisk behandling - hvordan? 

anfald
bivirk-
ninger



Epilepsimedicin - oversigt

1912 - Phenobarbital (PB) 1989 - Vigabatrin (VGB) 2000 - Levetiracetam (LEV)

1938 - Phenytoin (PHT) 1991 - Lamotrigine (LTG) 2004 - Pregabalin (PGB)

1953 - Primidone (PRM) 1993 - Gabapentin (GBP) 2005 - Zonisamide (ZNS)

1963 - Carbamazepine (CBZ) 1993 - Felbamate (FBM) 2007 - Rufinamide (RUF)

1967 - Sodium Valproate (VPA) 1995 - Topiramate (TPM) 2007 - Stiripentol (STP)

1975 - Benzodiazepines (BZDs) 1998 - Tiagabine (TGB) 2008 - Lacosamide (LCM)

1983 - Oxcarbazepine (OXC) 2009 - Eslicarbazepine acetate (ESL)

2012 - Perampanel (PER)

2016 – Briviracetam (BRI)

2018 - Everolimus

2019 – Cannabidiol (CBD)

2021 – cenobamate

2022 - fenfluramine

… uændret effekt,
mindre bivirkninger!

… god effekt,
mange bivirkninger!

… smarter design!



Årsagen til epilepsi hjælper lægen at finde den rette medicin



Eksempler på målrettet behandling

Valproat men ikke oxcarbacepin ved idiopatiske
generaliserede epilepsier 

Fenfluramin mod Dravet syndrome

Everolimus mod tuberøs sklerose



Levetiracetam ved anfald pga. hjernekraft

Eksempler på målrettet behandling

Ketogen diet mod visse børne epilepsier (Glut1 defect)

Immundæmpende behandling ved auto-immun 
betinget hjernebetændelse



Der er (desværre) kun få, som er egnet til en målrettet 
behandling i dag 



Hvordan vælger lægen medicin 
(hvis ikke man kan vælge ‘smart’)?

…effektiviteten er stort set ens for alle præparater

…børn vs. voksne

…bivirkningsprofil er afgørende!

… og så er der prisen (der er retningslinjer fra myndighederne)



De oplagte bivirkninger

…derfor øger lægen epilepsi medicin langsomt.



Nemt at opdage: 

Tristhed, kort lunte,
Vægttab, vægtøgning

Lidt mere skjult:
-lidt vægtøgning (3 kg/år)

Sjældene ikke forventede bivirkninger:

Valproat (Orfiril, Deprakine)
-Gangbesvær (gerne i kombination med 
lamotrigine)
-mavesmerter (når man tygger pillerne)

Topiramat:
-nyresten 

……..

Nogle bivirkninger er overraskende 
(eksempler)

Et hvert præparat har ”sine” bivirkninger!



Tommelfinger regler:

-Typisk er det ikke så meget hukommelsen og indlæring af nye fakta som er 
påvirket

=>følelsen af dårlig hukommelsen er ofte utryk for almen dårlig 
psykisk velbefindende (”depression”)

-Det er ”pandelapsfunktioner” som rammes af nogen epilepsimedicin
=>i ”pandelappen” planlægger vi og skifter opmærksomhed fra en 
opgave til en anden (”flere bolde i luften”)
=>Der findes fine redskaber til at screen for pandelapsfunktionen 
(Epitrack)

De ”skjulte kognitive bivirkninger”



Er det muligt?

fuldstændig
anfaldsfrihed

uden
bivirkninger

Et normalt liv!

=



Lamotrigin

-kom på market 1991
-effektiv mod (stort set) alle 
anfald

Men: 
-yderst få bivirkninger (når 
optrapning er overstået)
-cirka 30% har ingen effekt

Kan opnås ved en stofs behandling



Dog svært med flerestofs-behandling!?

fuldstændige
anfaldsfrihed

uden
bivirkninger

Et normalt liv!

=



Virkning og bivirkning….

Anfald:

-ikke hver dag
-skrammende
-angst for anfald
-et enkelt anfald
påvirker i et år!

Bivirkninger:

-hver dag
-irriterende
-slørende
-også mindre 
bivirkninger koster 
livskvalitet i løbet af 
årene



Epileptiske anfald – og hvordan kan de forhindres

+

”An epileptic seizure is a transient occurrence of signs
and/or symptoms due to abnormal excessive or
synchronous neuronal activity in the brain.”



Epileptiske anfald – og hvordan kan de forhindres

cirka 100 milliarder nerveceller!



Synapserne – her virker epilepsimedicin



kombination af
præparater med

forskellige virknings-
mekanismer

færre bivirkninger!
mere effekt?

=

Synapserne – her virker epilepsimedicin



Hvis medicin ikke virker!

Giver det mening at prøve 
”endnu et præparat”?



Diagnose:
Epilepsi

Opstart af anti-
epilepsik

behandling

40-50% 
bliver fuldstændig

anfaldsfri og 
Bivirkningsfri i første forsøg

Cirka 70% bliver fuldstændig
anfaldsfri og bivirkningsfri

i løbet af den videre behandling

30% har 
forsat anfald

Fra første anfald…



30%

pseudo-resistens resistens
Typiske årsager:
 Epilepsidiagnosen var forkert!
 patient har ikke epileptiske 
anfald
 Pt. få ikke det rigtigt præparat for 
sin epilepsi
patient har problemer med at 
huske medicin

Når patienter….
 ….fortsat har anfald til trods for 
behandling med 2 egnede 
præparater i en tilstrækkelig 
dosering



Hvert nyt præparat er en ny chance!

Omkring 50% reduktion af
anfald (eller bedre) kan
forventes ved
cirka 17% per forsøg

ingen effekt
ved circa 83%



Ny medicin  (I) - Cannbidiol (CBD olije)

Det virker:

171 patienter med svær Lennox-Gastault
86 fik CBD, 85 fik ”sukkertabletter” (Placebo)

Anfaldshyppigheden faldt med 43,9% med CBD
og med 21,8% med ”sukkertabletter” (Placebo)
Effekt: 22,1%

Med det er altså ikke gratis:

12 ud af 86 patienter stoppede pga. bivirkninger
Hyppigste bivirkninger: diare, træthed, vægttab, opkast



Ny medicin (I) - Cannbidiol (CBD olije)

Til sammenligning:

Lamotrigin som tillægsbehandling:

169 patienter med Lennox Gastault opdelt i to 
grupper
Anfaldshyppigheden faldt med 39.7%
Ingen stoppede pga. bivirkninger!

Indtil videre kun til dem, som er meget svær ramt!

Der findes bedre præparater til de fleste andre 
patienter…



Ny medicin (II) - cenobamat
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* p = 0.036; ** p < 0.001 vs. placebo

Til meget syge patienter:

-39 år i gennemsnit
-23 år med epilepsi
-har prøvet mindst 3 præparater

Tal fra: Kraus et al., Lancet Neurology, 2020

50% bedring



Til meget syge patienter:

-39 år i gennemsnit
-23 år med epilepsi
-har prøvet mindst 3 præparater

Tal fra: Kraus et al., Lancet Neurology, 2020
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Men mange bivirkninger…

% of patients
Placebo 
(n = 108)

Cenobamate
100 mg 

(n = 108)

Cenobamate
200 mg 

(n = 110)

Cenobamate
400 mg

(n = 111)

Somnolence 8 19 21 37

Dizziness 14 18 20 33

Fatigue 8 12 17 24

Diplopia 2 7 10 15

Headache 6 10 11 11

Nausea <1 7 <1 9

Gait Disturbance 3 <1 6 8

Constipation <1 2 3 9

Balance Disorder 0 3 2 9

Nystagmus <1 3 4 6

Ataxia <1 2 4 6

Dysarthria 0 2 3 6

Tal fra: Kraus et al., Lancet Neurology, 2020



Virkning og bivirkning….

Anfald:

-ikke hver dag
-skrammende
-angst for anfald
-et enkelt anfald
påvirker i et år!

Bivirkninger:

-hver dag
-irriterende
-slørende
-også mindre 
bivirkninger koster 
livskvalitet i løbet af 
årene



Ny medicin – del 3

Fenfluramin mod Dravet syndrome

Everolimus mod tuberøs sklerose

Målrettet behandling hos børn med genetiske 
epilepsier (Dianalund)



Tak for opmærksomheden!


