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Vi har lavet denne lille pjece for at gøre
det lettere for dig, der skal observere og
beskrive anfaldet.
Man finder frem til, om børn har epilepsi ved
hjælp af de observationer, som bliver gjort i
forbindelse med anfaldet.
Derfor er det vigtigt at fortælle præcis, hvad man
ser og oplever.
Disse observationer er det vigtigste redskab for
lægen til at finde frem til den rette sygdom og den
rette behandling. Beskriv derfor alt, hvad du ser,
med dine egne ord.

Vejledning

Bevidsthed (vågenhed):
• Kan barnet svare på et stillet spørgsmål?
• Kan barnet høre, men ikke tale?
• Kan anfaldet afbrydes?
• Kan barnet lystre på ordre
(f.eks. se ud ad vinduet)?
• Ændrer det sig under anfaldet, hvordan og
hvornår?
Øjendrejning:
Hvordan bevæger barnet øjnene under anfaldet:
• Opad?
• Mod højre?
• Mod venstre?
• Stirren
• Øjenkontakt?
• Lukkede øjne?

Da et anfald ofte er en kaotisk og meget stressende oplevelse, er det en god idé at lave en
systematisk anfaldsbeskrivelse for hvert anfald
(brug blokken).
Anfald kan se meget forskellige ud. Derfor vil
du i denne vejledning finde en beskrivelse af de
fænomener, som kan optræde.

Kramper:
Har barnet kramper under anfaldet?
Hvordan ser de ud:
• Stivner barnet?
• Rykvise trækninger?
• Omfatter kramperne hele kroppen?
• Omfatter kramperne få muskler?
• Ændrer barnet kulør?

Indledning

Vejrtrækning:
Er vejrtrækningen:
• Hurtig?
• Stødvis?
• Ophørt i perioder?

Hvor længe varer anfaldet? Start uret

Forvarsler (prodromer):
Var der nogen forvarsler i tiden (timer/dage) op
til anfaldet:
• Ændret opførsel?
• Ændret humør?
Ændret sanseindtryk (aura):
Ændrede sanseindtryk er i sig selv et anfald.
Barnet kan opleve ting anderledes end det, der
reelt sker:
• Anderledes synsindtryk
• Anderledes lugte
• Anderledes lyde
• Anderledes smagsoplevelser
• Føler ting anderledes
Fald:
Hvis barnet faldt, er det så:
• Som et bræt?
• Helt slapt?
• Tager barnet fra for faldet?
• Slår barnet sig?

Urin/afføring:
Er der vandladning eller afføring i forbindelse
med anfaldet?

Afslutning

Hvordan har barnet det efter anfaldet?
Læg barnet om på siden, hvis det sover/hviler sig.
Hvis barnet er vågen
(svar på de næste spørgsmål):
Kan barnet umiddelbart genoptage sine gøremål
fra før anfaldet?
Kan barnet huske anfaldet (hvad der blev sagt,
gjort...)?
Reorientering: Hvor længe varer det, før barnet
genvinder bevidstheden?
Lammelse: Har barnet umiddelbart efter anfaldet
svært ved at bevæge hele eller dele af kroppen?
Træthed: Har barnet behov for at sove eller hvile
sig efter anfaldet?

Uhensigtsmæssige bevægelser (automatismer):
Hvis barnet faldt, er det så:
• Ting barnet gør under anfaldet, og som
ikke kan forklares.
• Hyppigst som pillen, roden, blinken eller
smasken.

Tid: Hvor lang tid tog anfaldet? Hvad tid på
døgnet fandt anfaldet sted?
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