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Baggrund 

• Evidensbaserede nationale anbefalinger 

for udredning og behandling af børn og 

unge, hos hvem der er mistanke om 

epilepsi 

 

• Ca. 2% af alle børn og unge har fået en 

epilepsidiagnose mindst en gang inden 

de er 25 år gamle.  

 

• Antallet af børn og unge under 18 år i 

Danmark med en epilepsidiagnose var i 

2014 i alt 2.311.  



Deltagere 

Arbejdsgruppen: 

• Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen (formand) 

• Kristoffer Lande Andersen, Sundhedsstyrelsen 

• Annette de Thurah, Sundhedsstyrelsen (metodekonsulent) 

• Christina E. Høi-Hansen, Sundhedsstyrelsen (fagkonsulent) 

• Helle Hjalgrim, udpeget af Dansk Epilepsi Selskab 

• Charlotte Olesen, udpeget af Dansk Pædiatrisk Selskab 

• Peter Uldall, udpeget af Dansk Pædiatrisk Selskab 

• Anne Sabers, udpeget af Dansk Neurologisk Selskab 

• Jakob Christensen, udpeget af Dansk Neurologisk Selskab 

• Hans Høgenhaven, udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi 

• Camilla Gøbel Madsen, udpeget af Dansk Radiologisk Selskab 

• Marike N. Møller, udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin 

• Birgitte Holm Petersen, Sundhedsstyrelsen (søgespecialist) 

• Pia Stendevad, udpeget af Dansk Psykolog Forening 

• Vibeke Stubbings, udpeget af Dansk Sygepleje Selskab  

 

Referencegruppe 
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NKR metoden 

SST vælger emne og nedsætter arbejdsgruppe 

 

 

 

 
Arbejdsgruppen udvælger fokuserede spørgsmål 

Derefter: 

- Sortering af litteratur 

- AGREE II vurdering af relevante eksisterende retningslinjer  

- AMSTAR vurdering af relevante systematiske oversigtsartikler  

- Kvalitetsvurdering af primær litteratur 

- Udformning af anbefalinger  
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Udvælgelseskriterier for emner 

• Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)  

• Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)  

• Sundhedspolitisk prioriteret område  

• Store variationer i praksis  

• Ny risikobetonet teknologi  

• Mulige indikationsskred  



Litteratur 
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Fra evidens til anbefaling 



Eksisterende guidelines  

Epilepsi behandling generelt 

- NICE, National Institute for Health and Care Excellence, 2012 

- SIGN, Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2005 

 

Epilepsi klassifikation 

- ILAE  

 

Behandling af først uprovokerede krampeanfald 

- AAN 2003  

 

Imaging 

- ACR, American college of radiology, 2012 og 2011 

- ILAE, 2009 

 

Withdrawal 

- Italiensk guideline, 2013 
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NKR metoden kan føre til fem typer anbefalinger 

 
Stærk anbefaling for ↑↑ eller imod ↓↓  

Svag anbefaling for ↑ eller imod ↓  

eller 

God praksis anbefaling √  
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Fokuserede spørgsmål: PICOs 

Intervention eller diagnostisk test (PIRO) eksempel: 
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Spørgsmål	 Population	
(population)	

Intervention	 Comparison	
(sammenligning)	

Outcome		(effektmål)	
	
	

	
PICO	4	
Bør	man	overveje	
at	seponere	
medicinen	efter	2	
års	anfaldsfrihed	
for	børn	og	unge	
under	18	år	med	
epilepsi	med	
strukturel	årsag?	

	
Børn	og	unge	under	
18	år	med	epilepsi	
med	strukturel	
årsag,	der	har	
oplevet	to	års	
anfaldsfrihed		

	
Medicinseponering	

	
Fortsættelse	af	
behandling		

	
Anfaldsrecidiv		
	
Medicinsk	intraktabel	
epilepsi		
	
Status	epilepticus		
	
Alvorlige	bivirkninger		
	
Livskvalitet		
	
Kognitiv	påvirkning		
	

	



PICO spørgsmål 1-5 
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1: Hvad er effekten af at undlade MR scanning til børn og unge mellem 2 og 18 

år med epilepsi uden formodet strukturel årsag? 

 

2: Bør der foretages langtids video-EEG ved diagnostisk uafklarede anfald hos 

børn og unge < 18 år som ikke er opstartet antiepileptisk behandling? 

 

3: Bør der foretages langtids video-EEG ved diagnostisk uafklarede anfald hos 

børn og unge < 18 år som er i antiepileptisk behandling? 

 

4: Bør man overveje medicinseponering efter 2 års anfaldsfrihed for børn og 

unge < 18 år med epilepsi med strukturel årsag? 

 

5: Er der forskel i effekt ved behandling af epileptiske anfald > 3-5 minutter med 

diazepam (rektalt) vs. midazolam (buccalt) som førstevalg hos børn og unge < 

18 år? 



PICO spørgsmål 6-10 
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6. Bør man behandle børn og unge < 18 år med status epilepticus med valproat 

iv i stedet for phosphenytoin/phenytoin iv efter benzodiazepin iv? 

 

7. Bør man behandle børn og unge < 18 år med status epilepticus med 

levetiracetam iv i stedet for phosphenytoin/phenytoin iv efter benzodiazepin iv? 

 

8. Bør et barn/ung < 18 år med medicinsk intraktabel epilepsi udredes med 

henblik på non-farmakologisk intervention (ketogen diæt)? 

 

9. Bør et barn/ung < 18 år med medicinsk intraktabel epilepsi udredes med 

henblik på non-farmakologisk intervention (epilepsi kirurgi)? 

 

10. Bør et barn/ung < 18 år med medicinsk intraktabel epilepsi udredes med 

henblik på non-farmakologisk intervention (nervus vagus stimulator)? 



Litteratur tilgængeligt til emnerne 

PIRO 1 
MR 

PIRO 2+3 
EEG 

PICO 4 
Withdrawal 

PICO 5 
Akutbeh 

NICE Ja Ja Delvist Ja 

Syst rev 0  2  0  2  

RCT 0 0 0 0 

Primær litteratur 4 10 0 0 

Voksen litteratur søgt? - - - ja 
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PICO 6 
Valproat 

PICO 7 
Levetiracetam 

PICO 8 
Ketogen 

PICO 9 
Epikir 

PICO 10 
VNS 

NICE Nej Nej Delvist Delvist Delvist 

Syst rev 4  2  1 1 1 

RCT 3 0 0 0 0 

Primær litteratur 0 0 0 0 0 

Voksen litteratur 

søgt? 

ja ja ja ja ja 



Litteratur, evidensniveau og anbefalinger 
1: Hvad er effekten af at undlade MR scanning til børn og unge mellem 2 og 18 år 

med epilepsi uden formodet strukturel årsag? 

4 observationelle studier:  

• Wang 1997, Spooner 2006, Doescher 2006, Kalnin 2008  

God praksis anbefaling 

 

 

 

 

2+3: Bør der foretages langtids video-EEG ved diagnostisk uafklarede anfald hos 

børn og unge < 18 år som ikke er opstartet antiepileptisk behandling? 

10 observationelle studier: 

• Asano 2005, Hirfanoglu 2007, Alving 2009, Riquet 2011, Arrington 2013, Onay 2013, 

Yu 2013, Alix 2014, Arcieri 2014, Sohal 2014  

God praksis anbefaling 

NKR Epilepsi hos børn Christina E. Høi-Hansen 27.11.15 

√   Det er god praksis at udelade MR-skanning af hjernen til børn og 

unge mellem 2 og 18 år, hos hvem der ud fra klinik og EEG kan stilles 

diagnosen Rolandisk epilepsi, juvenil myoklon epilepsi, børne-

absenceepilepsi eller juvenil absenceepilepsi.  

√  Det er god praksis at foretage langtids video-EEG hos børn og unge 

under 18 år ved uafklarede anfald, både når der er tvivl om klassifikation af 

epileptiske anfald og syndromer, og når der er mistanke om non-epileptiske 

anfald.  



Litteratur, evidensniveau og anbefalinger 

4: Bør man overveje medicinseponering efter 2 års anfaldsfrihed for børn og unge 

< 18 år med epilepsi med strukturel årsag? 

• Ingen egnet litteratur fundet 

God praksis anbefaling 

 

 

 

 

5: Er der forskel i effekt ved behandling af epileptiske anfald > 3-5 minutter med 

diazepam (rektalt) vs. midazolam (buccalt) som førstevalg hos børn og unge < 18 

år? 

To systematiske reviews: 

• Appleton 2008, McMullan 2010 

Lavt-moderat evidensniveau – svag anbefaling 
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√   Det er god praksis at overveje seponering af antiepileptisk 

behandling efter 2 års anfaldsfrihed hos børn og under 18 år med epilepsi af 

strukturel årsag. Beslutningen bør træffes i tæt samråd med patienten og 

familien.  

↑  Overvej at behandle børn og unge under 18 år med epileptiske 

anfald, der varer længere end 3-5 minutter, med buccal midazolam frem for 

rektal diazepam, idet der er lavere risiko for recidiv af anfald ved brug af 

buccal midazolam. Ved beslutning tages hensyn til praktiske forhold og 

sociale hensyn til større børn og unge (). 



Litteratur, evidensniveau og anbefalinger 

6. Bør man behandle børn og unge < 18 år med status epilepticus med valproat iv i 

stedet for phosphenytoin/phenytoin iv efter benzodiazepin iv? 

7. Bør man behandle børn og unge < 18 år med status epilepticus med 

levetiracetam iv i stedet for phosphenytoin/phenytoin iv efter benzodiazepin iv? 

 

4 systematiske reviews: 

• Prasad 2014, Liu 2012, Brigo 2012, Yasiry 2013 

3 RCT studier: 

• Agarwal 2007, Misra 2006, Gilad 2008  

Hhv. lavt / meget lavt evidensniveau – svag anbefaling / god praksis anbefaling 
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↑ Overvej at anvende valproat iv frem for phosphenytoin iv til børn og 

unge under 18 år med benzodiazepin-refraktært konvulsivt status epilepticus. 

Der er i studierne ikke påvist forskel i anfaldsbrydende effekt eller 

skadevirkninger af valproat iv i forhold til phosphenytoin iv for børn og unge 

under 18 år med benzodiazepin-refraktært status epilepticus (). 

Erfaringer fra indrapporterede skadevirkninger har imidlertid vist risiko for 

fejldosering ved anvendelse af phosphenytoin iv.  

√ Det er god praksis at overveje levetiracetam iv fremfor 

phosphenytoin iv ved benzodiazepin-refraktært status epilepticus til børn og 

unge mellem 4 og 18 år. 



Litteratur, evidensniveau og anbefalinger 
8. Bør et barn/ung < 18 år med medicinsk intraktabel epilepsi udredes med henblik 

på non-farmakologisk intervention (ketogen diæt)? 

Et systematisk review: Levy 2012 

Baseret på 4 RCT studier, med forskellige typer diæt-behandling 

Lavt-meget lavt evidensniveau – svag anbefaling 
 

9. Bør et barn/ung < 18 år med medicinsk intraktabel epilepsi udredes med henblik 

på non-farmakologisk intervention (epilepsi kirurgi)? 

Et systematisk review: Ontario 2012 

Baseret på to RCT: Wiebe 2001, Engel 2012 

Meget lavt evidensniveau – svag anbefaling 
 

10. Bør et barn/ung < 18 år med medicinsk intraktabel epilepsi udredes med 

henblik på non-farmakologisk intervention (nervus vagus stimulator)? 

Et systematisk review: Ontario 2012 

Baseret på et børne-RCT: Klinkenberg 2012 

Meget lavt evidensniveau – svag anbefaling 
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↑ Overvej at behandle/udrede børn og unge under 18 år med 

medicinsk intraktabel epilepsi med henblik på behandling med               

ketogen diæt / epilepsikirurgi / nervus vagus stimulator ().   



Forslag ny status instruks 
Implementeret i dele af landet 
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Status 

Uændret: Definition af status epilepticus 

 

Behandling startes ved kramper, der varer mere end 5 minutter.  

 

Konvulsivt status: Mindst 30 minutter varende epileptisk anfald 

eller flere tilbagevendende anfald, uden fuld bevidsthed imellem.  

 

Diagnosen non-konvulsivt status kræver EEG-undersøgelse og 

behandlingen er anderledes end for konvulsivt status.  
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Status 
Uændret: Almen behandling 

 

1. Sikring af frie luftveje: Aflåst sideleje og ilt på maske, sugning. 

2. Anamnese: Varighed af kramper, medicin givet før anfald, mulig ætiologi. 

3. Monitorering: Neurologisk undersøgelse, temperaturmåling, puls-, blodtryk og sat. 

4. Antiepileptika. 

5. Etablere iv. adgang: 0,9 % NaCl, glukose kun ved hypoglykæmi. 

6. Blodprøver: Blodsukker, syre/base, nyretal, levertal, calcium, magnesium, 
hæmoglobin, L+D, trombocytter, CRP, S-antiepileptika. 

7. Ætiologiske overvejelser: 
a) Infektion/febril. Hvis anfald har varet > 30 min eller der er fokal neurologi startes 
meningitis behandling og lumbalpunktur foretages i stabil fase, hvor der ikke er 
mistanke om forhøjet intrakranielt tryk. 

b) Pludselig seponering af antiepileptika (sædvanlig medicin genopstartes) 

c) Neurometabolisk sygdom (urinundersøgelse) 

d) Forgiftning 

e) Rumopfyldende proces (scanning, ofthalmologisk undersøgelse) 

8. Behandling af komplikationer: Hypoksi, hypotension, forhøjet intrakranielt tryk, mv. 

9. EEG: EEG, cEEG, aEEG.  
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Status Forslag ændret behandlingsalgoritme 
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Gives i mundhulen. 

 

Bivirkninger: Sedation, respirationsinsufficiens,  

kvalme.  

Metaboliseres af CYP3A4.  

 

Nedsat dosis ved påvirket nyrefunktion og  

leverfunktion. 

 

Godkendt til anfaldsbehandling for børn > 3 mdr,  

dog < 6 mdr i hospitalsregi. 

Markedsført fra 2011 

Alder Dosis 

<1 år 2,5 mg 

1-5 år 5 mg 

5-10 år 7,5 mg 

>10 år 10 mg 

Buccolam 



Buccolam 
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Buccolam 



Levetiracetam  
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Effekt via påvirkning af de synaptiske vesikler. 

Ikke beslægtet med andre anti-epileptica. 

Virkningsmekanisme mangler at blive endeligt belyst. 
 

Bivirkninger: Ingen kendte fatale eller irreversible bivirkninger. 

Hyppigst ses: Døsighed, kvalme, aggressivitet, nedtrykthed. 

Sjældne bivirkninger: Kvalme, hududslæt, leukopeni, trombopeni,  

psykose, Steven-Johnson.  
 

Ved peroral behandling optrapning over 4-6 uger. 

Lille risiko for interaktion. 

Skift mellem peroral - iv behandling sker uden ændring af dosis. 

Ved iv-dosering fortyndes med 100 ml isotonisk NaCl /glucose. Indgives over 5 min. 

Nedsat dosis ved påvirket nyrefunktion. 
 

Ikke godkendt til status behandling. 

Markedsført fra år 2000. 



Godkendelser på produktresume.dk 

• Valproat er godkendt til iv administration hos børn, og har indikation til 

behandling af generaliserede epileptiske anfald såsom absencer, myoklon 

epilepsi og tonisk-kloniske kramper samt partielle og sekundært 

generaliserede anfald. 

 

• Phosphenytoin er godkendt til iv administration af børn over 5 år med status 

epilepticus. 

 

• Levetiracetam er godkendt som tillægsbehandling af børn og unge over 4 år 

med partiel epilepsi med eller uden sekundær generalisering samt unge over 

12 år med juvenil myoklon epilepsi eller unge over 12 år med idiopatisk 

generaliseret epilepsi med primært generaliserede tonisk-kloniske anfald. 

 

Ingen af produktresuméerne advarer mod anvendelsen af hverken valproat, 

phosphenytoin eller levetiracetam til status epilepticus hos børn.  
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Litteratur vedr. levetiracetam til status 

Der er sparsom litteratur vedr. levetiracetam til status epilepticus, og 

bivirkningsprofilen er også underbelyst.  

 

• Der findes et RCT studie af børn og voksne der sammenligner levetiracetam 

med lorazepam (Misra et al, Neurol 2012), og her sås ens anfaldskontrol 

(hhv. 76,3% og 75,6%) og eneste forskel i bivirkninger var at en højere andel 

fik respirationsinsufficiens ved lorazepam.  

 

• Yderligere erfaringer med levetiracetam ved status i retrospektive kohorter  

- McTague et al. Seizure 2012: 51 børn, anfaldskontrol hos 80%, ingen alvorlige 

bivirkninger set.  

- Khongkhatithum et al. Eur J Pediatr Neurol 2015: 50 børn, anfaldskontrol hos 59,6%, 

ingen alvorlige bivirkninger set. 

- Lang et al. Seizure 2015: 16 børn og 79 voksne, anfaldskontrol hos 83%, 3 let 

hypotension som bivirkning. 
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Indberettede skadesvirkninger 
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Opsummering 

• Sundhedsstyrelsens 

nationale 

anbefalinger: 

 

• Ny status instruks i 

høring aktuelt i DPS  
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Spørgsmål og 

kommentarer ! 


