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Status epilepticus 

 
Dansk Pædiatrisk Selskabs forslag til Procedurevejledning 

 

Bør tilrettes hver enkelt afdelings særlige forhold (i samarbejde med intensive afdeling m.v.) 

 
 
Definition: 
En mindst 30 minutter varende tilstand med  a) et langt, vedvarende epileptisk anfald eller  b) flere tilbagevendende 
epileptiske anfald, uden at barnet kommer til bevidsthed mellem anfaldene. 
 
Der findes 2 former: 
 
1. konvulsiv status (kramper) 
2. Non konvulsiv status (absencer eller komplekse partielle anfald, hvor børnene er bevidsthedspåvirkede og / eller 
adfærdsmæssigt anderledes  end sædvanligt). 
 
Baggrund: 
Konvulsiv status er en livstruende tilstand, hvor risikoen for hjerneskade  afhænger af tilstandens varighed, hvorfor 
tilstanden skal behandles aggressivt. Den ses hos: 
 
1. Tidligere raske børn 
2. Ved feberkramper 
3. Patienter med kendt epilepsi  og / eller kronisk eller akut neurologisk sygdom. (”årsager”) 
 
Behandling:  
Startes ved kramper, der varer mere end  5 - 10 minutter. Diagnosen non konvulsiv status kræver eeg-undersøgelser  og 
behandlingen  er anderledes end for den konvulsive (se specialafsnit). 
 
 
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, puls, blodtryk, temperaturmåling, pulsoximetri. 

 
4. Antiepileptika: (Se særinstruks). 
 
5. Etablere i.v. adgang: 0,9 % NaCl, glukose kun ved hypoglykæmi. 

 

Blodprøver:  
Blodsukker, syre/base, elektrolytter, CRP, s-carbamid, ASAT, Calcium, hæmoglobin, L+D, trombocytter, s-
antiepileptika. 
 
6. Ætiologiske overvejelser: 
a) infektion (lumbalpunktur, brug lille kanyle på grund af  risiko for højt intrakranielt tryk)   
b) pludselig seponering af antiepileptika (sædvanlig medicin genopstartes i sonde / i.v.)   
c) neurometabolisk sygdom (urin undersøgelse) 
d) forgiftning 
e) rumopfyldende proces (ofthalmologisk undersøgelse, skanning)  



 

 

 
 
7. Behandlingskrævende komplikationer: 
 
Hypoksi, hypotension, højt intrakranielt tryk, lungeødem, hypertension, acidose, arytmi, hypertermi, DIC, organsvigt 
m.v. 
 
8. eeg: 
eeg flere gange i døgnet. Hvis muligt kontinuerligt eeg især ved komatøse ventilerede patienter behandlet med 
muskelrelaksation (suxametonium). 
 
 
 
ANTIEPILEPTISK BEHANDLING AF KONVULSIV STATUS EPILEPTICUS  
 
  
Tidspunkt       Fase Præparat Dosis 

fra ankomst     personale/sted 
 
 
FØR Præmonitorering      Diazepam Rektalt 0,5 mg/kg 
 Forældre, ambulance  
 
0-20 min. Tidlig status Diazepam Rektalt 0,5 mg/kg 
 Traumecenter  intravenøst 0,4 mg/kg 
 Drop anlægges  2,5 mg/min. 
 
  Valproat 30 mg/kg i.v.  
   gives over 2-5 min. 
 
20 min. Afdeling med ekg Fosfenytoin 15-20 mg PÆ/kg/i.v. 
 overvågning,  gives over 5 min. 
 
40 min. Etableret status Diazepam  Infusion 1-2 mg/kg/time 
 Intensiv afdeling 
 
60 min. Refraktær status Pentobarbital 5 mg/kg/dosis 
 Intensiv afd.  
 eeg-monitorering 
 
 
UDDYBENDE KOMMENTARER TIL ANTIEPILEPTIKA (AE) 
 
1. Diazepam / Benzodiazepiner (Bolus) 
Når der er givet 1 mg / kg Diazepam rektalt, anlægges drop, og der fortsættes med Diazepam i.v., max. dosis i.v. er 10 
mg. Såfremt barnet er i fast behandling med benzodiazepam, f.eks. Rivotril eller Frisium, gives Kloralhydrat rektalt i 
stedet for Diazepam. 
Dormicum (midazolam) kan bruges i stedet for  Diazepam, om end erfaring hos børn er begrænset. Dosis er, 0,15 – 0,3 
mg/kg, som bolus, efterfulgt af i.v. 0,05 – 0,4 mg/kg pr. time. Stoffet akkumulerer mindre end Diazepam, men har 
kortere virkningstid og større risiko for recidivkramper. 
Rivotril (clonazepam) kan også bruges. Dosis er 10 % af Diazepam dosis. Fordel: længere virkningstid end Diazepam, 
men vi har mindre erfaring med længerevarende infusioner. 
 
2. Valproat 
Valproat fås nu som i.v. medikament (Orfiril injektionsopløsning med 3 ml's ampuller, der indeholder 300 mg 
natriumvalproat). Dosis er 30 mg Valproat / kg. Injiceres over 2-5 min. Erfaringen er endnu begrænset. Virkningen ses 
efter 1-5 min. Må ikke bruges hos børn med kendt leversygdom eller neurometabolisk sygdom. 



 

 

 
 
3. Fosfenytoin (Pro-Epanutin)  
Til forskel fra  fenytoin giver fosfenytoin ikke vævsnekrose og kan gives hurtigere. Virkningen indsætter imidlertid ikke 
hurtigere, idet fosfenytoin først i kroppen skal omsættes til fenytoin.  Man kan regne med, at fenytoin bør virke efter 15 
minutter efter indgift. Fosfenytoin kan også gives i.m., men virker da først efter 30 min. Dosis er den samme. Der er 
fortsat risiko for kardiel arytmi og hypotension (EKG og blodtryk bør monitoreres under indgift). Især nødvendig til 
børn < 6 år, hvor dosis bør være 15 mg PÆ/kg. 
 
Pro-Epanutin udskrives i PÆ (fenytoin ækvivalenter), således at 1,5 mg fosfenytoin = 1 mg PÆ. Pro-Epanutin (50 mg 
PÆ / ml) fortyndes med lige dele NaCl (0,9 %) eller glukose (5 %). Opløsningen, der nu er på 25 mg PÆ / ml bruges til 
injektion. Der injiceres 3 mg PÆ / kg / min. Se-fenytoin måles efter 1 - 2 timer efter indgift akut. Hvis værdien ligger i 
niveau (60 - 80) µmol / liter), gives intet ekstra.  Ved lavere værdier gives 5 mg PÆ / kg ekstra i.v. Hvis fosfenytoin 
fortsættes, gives næste dosis 8 - 10 timer senere og derefter hver 12. time (spædbørn dog efter 8 timer). 
Vedligeholdelsesdosis er 6 -8 mg PÆ / kg døgn for børn <  2 år, og 5 - 6 mg PÆ / kg / døgn for større børn. Dosis i 
øvrigt  afhænger af  se-fenytoin, som bør måles dagligt, så længe der gives i.v. medicin. Dosis er den samme, når man 
overgår til fenytoin per os. 
 
4. Benzodiazepiner / Kontinuerlig  
Diazemuls fås i opløsning med 5 mg / ml. Opløsningen skal skiftes hver 6. time på grund af  reaktion med 
plastikinfusionssæt. Risiko for akkumulering med respirationsdepression, sedation og hypotension. Den høje dosering 
har vist sig effektiv i >  80 % af tilfælde med refraktær status inden for 10 - 120 min.'s behandling (median tid 30 min.). 
Omkring 15 % af børnene krævede ventilation i respirator. I henhold til  dyreforsøg er det beskrevet, at der er særlig 
god effekt af Diazepam givet efter fenytoinindgift. Dormicum drop kan også anvendes som infusion, dosis 0,05 - 0, 4 
mg / kg / time efter bolus. 
 
5. Fenemal 
Nogle vil anvende fenemal, især til børn <  1 år. Dosis er 20 mg / kg i.v. Injiceres over 10-15 min. Effekt kan ikke 
forventes før ca. 20 min. efter infusion er givet. Ved fortsat behandling gives næste dosis 8 timer senere og derefter hver 
12. time. Hvis dosis skal være omkring 2 - 4 mg / kg. Daglige se-fenemal målinger er nødvendige i starten, lige som 
fenytoin. 
 
Specielle forhold: 
Såfremt det tager lang tid at anlægge drop, forsøges i ventetiden at give kloralhydrat rektalt 5 – 10 kg: 500 mg, 11 – 20 
kg: 1000 mg, 21 – 30 kg: 1500 mg, over 30 kg: 2000 mg. (kan gentages), eller Dormicum i.m. 0,2 mg/kg, eller 
Proepanutin i,m, (samme dosis i.v.). Kloralhydrat er et gammelt, men effektivt præparat, der ofte virker synergitisk med 
Diazepam. Optages i løbet af  få min. efter rektal applikation. 
Børn under 1½ år uden ætiologi, overveje pyridoxin 100-200 mg i.v. 
 
ÅRSAGER TIL KONVULSIV STATUS EPILEPTICUS 
 
A. Idiopatisk -                          Neurologisk intakte børn 
                                              første anfald, eller i behandling med                30%       
                                             antiepileptika 
 
B. Kronisk symptomatisk -  Tidligere påvist hjerneskade  
                                              f.eks. mental retardering 
                                              cerebral parese  
                                             første anfald eller i behandling                        15 % 
 
 
C. Febrilt udløst -                    Feberkramper (oftest første  
                                             feberkrampeanfald)                                         20 % 
 
 



 

 

D. Akut symptomatisk -       Meningitis, encephalitis 
                                         akut hjernetraume 
                                        systematisk metabolisk sygdom 
                                         (hypoglykæmi / forgiftning) 
                                         pludselig seponering af  antiepileptika            30%       
 
E. Progressiv 
     encefalopati -                 a) Neurometaboliske sygdomme                     2,5% 
                                         b) Hjernetumorer                                             2,5 % 
 
 
 
 
NON KONVULSIV STATUS EPILEPTICUS 
 
Diagnose: 
Baseres på eeg og klinik (ændret adfærd, somnolens, mere retarderet end sædvanligt / utidig m.v.) 
 
Typer:        1.    Ren absence status:                     Klassiske 3 - 4 Hz spikewave                                                       
                                                                                paroksysmer på eeg og erkendt                 
                                                                                absenceepilepsi. Kan dog også debu-                                                                        
                                                                                tere med abscensestatus 

            
                  2.    Kompleks partiel status:              eeg partielt præget og oftest tidligere           
                                                                                erkendt partiel epilepsi, men kan debu- 
                                                                                tere som status. 
 
                  3.    Atypisk absenceepilepsi:              Ofte mentalt retarderede børn med              
                                                                                Lennox-Gastaut-lign. billede. 
                                                                                Eeg kan være vanskeligt at skelne fra                                                                            
                                                                                kompleks partiel status. Er ofte meget 
                                                                                vanskelig at behandle. 
 
Kontrol:              Daglige eeg-optagelser 
 
Medicin:             Benzodiazepiner, Valproat, fenemal, Prednisolon, Lamotrigin, Topiramat. 
 
 
 
 
 
Udarbejdet af DPS’s neurologiudvalg september 2001, 
opdateret 22. februar 2006. 
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