
 
 

 

KLINISKE FORSKJELLER 

MELLOM PNES OG 

EPILEPSI HOS BARN 

OG UNGE 

AV JON-BJØRNAR MIKKELSEN, BARNEMOTTAK/OBSERVASJONSPOS T, ULLEVÅL SYKEHUS, OUS 
 

 

BAKGRUNN 

På barnemottaket på Ullevål sykehus får vi ofte barn med kramper 

og andre nevrologiske tilstander. Etter flere år på barnemottaket 

meldte behovet seg for å utvide kompetansen på dette området. 

Valget falt på høgskolen i Bergen hvor de har klinisk sykepleie med 

fordypning i nevrologi. Denne artikkelen baserer seg på hoved 

oppgaven fra studiet og vil inneholde de viktigste funnene fra 

litteraturstudiet. Problemstillingen var følgende: "Hvordan kan syke 

pleier skille mellom et krampeanfall som henholdsvis epileptisk eller 

PNES (psykogenic non epileptic seizures) hos barn og unge?" 
 

 
Barn og unge med krampeproblematikk blir oftest diagnostiser t 

med epilepsi. Der det ikke er epilepsi kan pasienten bli skade 

lidende pga feil behandling og lang diagnoseavklaringstid. PNES 

er svært lik  epileptisk krampeanfall (1). PNES-anfall utarter seg som 

dramatiske anfall og er en forlenget generalisert, atypisk, motorisk 

aktivitet, hvor personen er ved bevissthet når anfallet opphører. 

Komorbiditet til epilepsi er vanlig og spesielt hos barn (2). Hensikten 

med oppgaven er å finne ut av hvordan sykepleiere kan identifisere 

de forskjellige typer epilepsi fra PNES. 

 
METODE 

Litteraturstudie er gjennomført ved systematisk litteratursøk i medi 

sinske databaser som Swe-Med+, Pub-Med, UpToDate, Mc-Master 

plus og Epilepsia. Nøkkelord: psykogenic-non-epileptic-seizures, 

PNES, epilepsy, seizures, children og adolesence. 
 

 

RESULTAT 

Resultatene er funnet i fire utvalgte artikler basert på blant annet 

at disse skulle inneholde forskjeller mellom PNES og epilepsi. Et av 

hovedfunnene viser en oppsummert tabell over kliniske trekk som 
kan bidra til å skille mellom PNES og epilepsi (3). Epileptiske anfa ll 

varer sjeldent over to minutter, men PNES kan vare opp til 150 

minutter (2). Barn under 13 år vil under et PNES-anfall knipe øyne 

hardt igjen i motsetning til epilepsianfall hvor øyne er åpne, andre 

typiske tegn kan være kopulerende bevegelser og side til side 

hodebevegelser (4). Predisponerende faktorer for PNES kan være 

seksuelle overgrep, skolerelaterte, mellommenneskelige problemer 

og frykt for avvisning. Hovedvekten av utløsende faktorer er vanskelige 

familierelasjoner (5). Det tar i gjennomsnitt sju år for rett diagnose 

stilles fra anfallsdebut til diagnosetidspunktet (3). 

 

 

 

KONKLUSJON 

Ut ifra kliniske trekk ved et krampeanfall kan sykepleier skille 

mellom anfall som enten PNES- eller epilepsianfall. Flere kliniske 

trekk som kan gi holdepunkter for PNES er: lengden av et anfall, 

øyekniping, hodebevegelser fra side til side, kopulerende 

bevegelser og anfall som varierer i intensitet under anfallet. 

lmplikasjon for praksis kan bli en tidligere riktig diagnose på 

grunnlag av sykepleierobservasjoner. 
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