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Úrdráttur 
Flogaveiki er sem betur fer ekki það algeng að í hverjum skóla sé a.m.k. einn 
einstaklingur sem er flogaveikur en líkurnar á að einhverntímann komi nemandi í 
skólann sem er flogaveikur eru miklar. Sá skilningur og sú þekking sem almenningur 
hefur á flogaveiki fer vaxandi en samt sem áður verða foreldrar að standa þétt við 
bakið á barninu sínu og líta á það sem sitt hlutverk að fræða aðra um flogaveiki. 
Skólinn sem stofnun getur stutt vel við bakið á nemanda með flogaveiki og foreldra 
þess með því að leggja sitt af mörkum til að fræða starfsfólk sitt og nemendur. Þannig 
eykst skilningur þeirra sem umgangast barnið í skólanum og minni hætta er á 
fordómum byggðum á vanþekkingu. Samband foreldra og starfsfólks skóla gegnir þar 
veigamiklu hlutverki. Þegar kemur að því að tryggja nemandanum sem besta líðan í 
skólanum og að nemandinn geti starfað á sem eðlilegastan máta innan veggja skólans 
skipta góð samskipti milli heimilis og skóla sköpum. Það er mikilvægt fyrir barnið að 
vel sé hugsað um þarfir þess bæði í skólanum og á heimilinu og að samræmi sé þar á 
milli. Þessi ritgerð og bæklingur eru skrifuð með það í huga að auðvelda foreldrum 
það ferli sem fer í gang þegar einstaklingur með flogaveiki hefur skólagöngu bæði 
áður en skólinn hefst sem og út alla skólagönguna. 
 Bæklingurinn er fyrir foreldra barna með flogaveiki þar sem farið er yfir það sem 
þarf að gera þegar barn með flogaveiki hefur skólagöngu ásamt upplýsingum um 
flogaveiki og helstu gerðir floga. Í rigerðinni er farið ítarlegar yfir málin bæði 
fræðilega sem og nánar er skýrt frá ferlinu allt frá fyrsta fundi vorið áður en skólinn 
hefst. Þar er fræðsla fyrir foreldra sem og starfsfólk skóla ásamt kafla um félagsleg 
áhrif og fordóma.  
 
 
Abstract 
Epilepsy is not that common that you can say for sure that at least one student in 
every school has epilepsy but, it is very likely that a student who has epilepsy will 
enter the school one day. While the public is always getting better informed about 
epilepsy and has more understanding the parents have to look at it as their 
responsibility to educate others, for example the child classmates and staff of the 
school. As an institution the school can be very supportive to a student with epilepsy 
and their parents by making sure that all of the schools staff and other students are 
getting education about epilepsy.  By educating others the child with epilepsy gets 
more understanding and the risk of the child being looked at differently or bullied 
because of a lack of understanding is lower. 
The relationship between parents and those who work in the school, teachers and 
others is always important so the student can feel good in school. For a student with 
epilepsy that relationship can be crucial in deciding how he feels in the school. It is 
also important that it is consistence between the school and the home in how to handle 
issues regarding the epilepsy. This paper and the guidelines are written to help parents 
of child with epilepsy to make sure that everyone at the school is informed about their 
child epilepsy, knows what epilepsy is and understand it. They have to know what to 
do if the child gets a seizure, about first aid and how to response to it. 
The guidelines guide parents of children with epilepsy to cover the procedure and 
there is also some basic information about epilepsy and types of seizures. In the paper 
there are more information about epilepsy, some education for parents, and the school 
staff and there are also a chapter about how to live with epilepsy and the myths that 
are still very much alive.  
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1  Inngangur 

 
Um það leyti sem ég hóf að skoða viðfangsefni fyrir lokaverkefni mitt var ég að 

innrita dóttur mina í skólann. Hún er með flogaveiki og því hóf ég að leita mér að efni 

um hvernig ég ætti að bera mig að þegar kom að því að hún hæfi skólagöngu sína. Það 

voru ekki til miklar upplýsingar um ráðstafanir fyrir foreldra flogaveikra barna sem 

snéru að skólagöngu. Mér til mikillar lukku átti ég heimagegnt hjá Félags og 

skólaþjónustunni á Húsavík og þar fékk ég ráðleggingar um hvernig væri best að bera 

sig að. Þarna sá ég bæði sem foreldri barns með flogaveiki og sem verðandi kennari 

að úr þessu þyrfti að bæta. Foreldrar barna með flogaveiki ættu að geta fengið þær 

upplýsingar sem þeir þyrftu á einum stað og einnig kom í ljós að almenn þekking 

kennara og starfsfólks skólans á flogaveiki var ekki næg. Það er undir foreldra barns 

með flogaveiki komið hvort skólaganga barnsins verður góð. Þar sem almenn þekking 

á flogaveiki er ekki mikil þurfa foreldrar að bregðast við og ganga ákveðið til verks. 

Auðvitað er það hlutverk skólans að búa vel í haginn fyrir alla nemendur en foreldrar 

geta aðstoðað og leiðbeint starfsfólkinu þegar kemur að því að læra um flogaveiki. 

Rétt viðbrögð og almenn þekking getur skipt sköpum til þess að barn með flogaveiki 

þurfi ekki að búa við fordóma og skilningsleysi. 

Í ritgerðinni er fjallað um almennar upplýsingar um flogaveiki, tegundir floga 

ásamt upplýsingum um meðferðir og lyf. Þá er farið yfir það ferli sem þarf að fara í 

gang bæði áður og þegar barn með flogaveiki hefur skólagöngu. Fræðsla ætluð bæði 

foreldrum og starfsfólki skólans kemur svo ásamt kafla um félagsleg áhrif og 

fordóma. Einnig hef ég unnið bækling sem er  ætlaður foreldrum barna með 

flogaveiki þar sem farið er yfir það sem þarf að gera þegar barn með flogaveiki hefur 

skólagöngu ásamt upplýsingum um flogaveiki og helstu gerðir floga. 

Það er von mín að þessi bæklingur og ritgerð auðveldi foreldrum að búa vel í 

haginn fyrir barnið sitt. Auðvitað er það ekki þannig að þarna séu allar upplýsingar 

sem á þarf að halda en þessar grunnupplýsingar ásamt réttum viðbrögðum aðstoða 

foreldra og starfsfólks skólans við að búa barninu sem besta og öruggasta skólagöngu. 
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2  Hvað er flogaveiki? 

 

Flogaveiki er truflun á taugaboðum í heila. Ofvirkni í rafboðum heilans veldur breyttri 

meðvitund, óvenjulegum líkamshreyfingum eða/og breyttri hegðun sem saman verða 

að flogum. Flest flog eiga uppruna sinn í litlum klösum óeðlilegra fruma í heilanum, 

flogaboðin berast um nálæg eða fjarlæg heilasvæði eftir brautum. Flogin lýsa sér á 

mismunandi hátt, það fer eftir því hvar upptökin eiga sér stað og dreifingarleiðum 

þeirra.1  

Hvort sem maður er vakandi eða sofandi er heilinn starfandi. Sum svæði heilans eru 

mjög virk eða lítið virk og önnur eru í hvíld (óvirk)  Í sumum tilfellum eru orsakir 

(floga) frávika frá venjulegri starfsemi þekkt en í öðrum tilfellum óþekkt. 

Orðið Epilepsy er grískt orð og merkir yfirtaka og vísar því til þess að ekki er 

sjálfstjórn á ástandi þess er fær flog.2 Hippokrates (400 f. Kr.) hélt því fram að 

flogaveiki ætti upptök sín i heilanum og komst einnig að því að fólk fær stundum 

fyrirboða. Einnig gerði hann grein fyrir muninum á sjálfvakinni flogaveiki og svo 

flogaveiki í kjölfar sjúkdóma. Nokkrum öldum síðar benti grískur læknir Galen að 

nafni á mikilvægi fyrirboða og kallaði þá áru sem þýðir á grísku blær eða andvari.3 

Mörg af stórmönnum sögunnar eins og Júlíus Cesar, Byron lávarður og Dostojevsky 

voru sagðir þjást af flogaveiki. 

Flogaveiki er ekki sjúkdómur í þeirri merkingu sem yfirleitt er notuð um 

sjúkdóma, heldur er það undirliggjandi vanhæfni svæða í heilanum sem orsaka flog. 

Flog geta komið vegna ýmissa orsaka t.d. getur misnotkun lyfja orsakað flog,  

sýkingar einnig og svo höfuðmeiðsl. 

Allir geta orðið fyrir því að fá flog undir vissum kringumstæðum án þess að vera það 

sem kallast flogaveikir, t.d. vegna hás hita í veikindum. Um það bil einn maður af 

hverjum 100 er með það sem kallast flogaveiki.4  

 

 

 

                                                 
1 Þórey Vigdís Ólafsdóttir 1991:10-16 
2 Hill 1999:231 
3 Þórey Vigdís Ólafsdóttir 1991: 9 
4 Hill 1999:231 
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„Orðið flogaveiki er notað um þá einstaklinga sem einkennum er alveg haldið niðri 

hjá og sem verða ekki varir við neinar óþægilegar aukaverkanir af lyfjameðferð og um 

þá sem fá flog öðru hverju. Einnig um fólk sem er með illviðráðanlega flogaveiki sem 

fær tíð og alvarleg flog og býr jafnvel við fötlun. Flogaveiki er algengust meðal barna 

og eldra fólks.”5 

 

3 Hvað veldur flogum? 
 
Enn eru skoðanir manna skiptar varðandi hvað orsakar flogaveiki. Þó er margt sem 

vitað er með vissu. Gott er að hafa í huga að flog er einkenni en flogaveiki er 

vísbending um tilhneigingu til að fá flog vegna orsaka sem geta verið margvíslegar.6 Í 

yfir 50% tilvika finnst engin skýring á flogunum. Þá finnast ekki undirliggjandi 

ástæður fyrir flogunum s.s. sjúkdómar, áverkar eða fatlanir sem geta útskýrt flogin. 

Þessi gerð floga nefnist sjálfvakin flogaveiki (idiopathic epilepsy). Ekki er vitað 

nákvæmlega afhverju sumir einstaklingar hafa þessa tilhneigingu en það virðist vera 

að þeir hafi erfðafræðilega tilhneigingu til að fá ákveðnar tegundir floga s.s. störuflog. 

Í sjö af hverjum tíu tilvikum finnst engin skýring á flogunum. Allt sem skaðar heilann 

getur orsakað flog og í þeim tilvikum sem orsök finnst er sagt að flogaveikin sé 

sjúkdómsvakinn (symptomatic epilepsy).7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
5 http://www.lauf.is/Um_Flogaveiki/hvad_er.asp?sida=hvader&titill=umflog 
6 Þórey Vigdís Ólafsdóttir 1991: 33 
7 Jónína Björg Guðmundsdóttir 
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4 Tegundir flogaveiki 
 

Til eru yfir 20 tegundir floga sem lýsa sér á marga mismunandi vegu. Sumir fá aðeins 

eina tegund floga en það er alls ekki óvenjulegt að fá tvær eða fleiri tegundir. Talað er 

um tvo aðalflokka: Annars vegar flogaveiki með staðbundin upptök og hins vegar 

flogaveiki þar sem truflun verður um allan heilann, altæk flog. Algengustu 

staðbundnu flogin eiga upptök sín í gagnaugalappa heilans. Þeim er skipt í; einföld 

staðbundin flog þar sem meðvitund raskast ekki, fjölþætt staðbundin flog þar sem 

meðvitund raskast og flog sem breiðast út og verða altæk flog. Altæk flog eru talin um 

40% allra floga en staðbundin flog um 60%. Þar af eru fjölþætt staðbundin flog u.þ.b. 

34%.8 Þessar tegundir skiptast svo í fleiri gerðir floga. 

 

4.1 Staðbundin flog geta verið einföld sértæk flog, meðvitundarleysi fylgir ekki. Þau 

lýsa sér í likamskippum eða/og uppköstum. Fyrirboði þessara floga er enginn. Partical 

seizure geta einnig verið fjölþætt sértæk flog sem geta varað í 5-10 mínútur. Þeim 

flogum fylgir meðvitundarleysi, starandi augnaráð og hegðun verður klaufaleg. 

Fyrirboði slíkra floga getur verið höfuðverkur eða skapsveiflur nokkrum 

klukkustundum áður en flog hefst.9 Undir þau flokkast: 

 

4.1.1 Ráðvilluflog lýsa sér í því að einstaklingurinn tapar meðvitund að hluta eða 

alveg. Starandi augnarráð, munnhreyfingar og ósjálfráð hegðun en engir 

vöðvakrampar. Einstaklingurinn virðist í einkennilegu ástandi og sýnir ekki viðbrögð 

þegar talað er við hann.Hegðun getur verið klaufaleg og einstaklingurinn jafnvel fitlað 

við fötin sín eða hluti í kringum sig. Hann getur aflæðst eða hlaupið um og virst 

hræddur. Ef hann er hindraður getur hann brugðist við með ofsa. Oftast eru þessi flog 

eins í hvert skipti. Hvert flog getur varað í nokkrar mínútur en einstaklingurinn getur 

verið ringlaður í töluverðan tíma á eftir. Yfirleitt man hann lítið sem ekkert eða allt er 

í þoku. Einstaklingur í svona flogi getur virst undir áhrifum vímuefna.10  

 

                                                 
8 http://www.lauf.is/Um_Flogaveiki/flokkun.asp?sida=flokkun&titill=umflog 
9 Hill 1999: 231-234 
10 http://www.lauf.is/Um_Flogaveiki/flokkun.asp?sida=flokkun&titill=umflog 
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4.1.2 Hreyfi og skynflog  
Önnur tegund staðbundina floga getur lýst sér sem afbrigðileg hreyfing á 

afmörkuðu svæði líkamans. Þessi flog verða vegna þess að trufluðu rafboðin 

eiga sér upptök í þeim hluta heilans sem stjórnar viðkomandi vöðvum. Annað 

afbrigðið, þegar truflunin á sér stað í sjón- og heyrnarstöðvum heilans, veldur 

því að viðkomandi heyrir hljóð eða sér hluti sem eru í raun ekki til staðar. 

Einnig gæti hann fundið fyrir óþægindum í maga, eða fengið ákveðna 

tilfinningu sem vekur ótta eða fyrirboða. Þessi sérkennilega tilfinning sem 

kemur rétt fyrir flog er kölluð ára eða aðkenning.11 

 

4.2  Altæk flog (Generalized seizure). Upptök þessara floga eru í öllum hlutum 

heilans og þeim fylgir nánast alltaf meðvitundarleysi í styttri eða lengri tíma.Undir 

þau flokkast : 

 

4.2.1 Krampaflog (tonic clonic/grand mal). Þau lýsa sér í vöðvakippum, 

meðvitundarleysi, andardráttur verður grunnur og jafnvel koma hrotur. Stundum 

missa börn með þessa tegund þvag eða jafnvel saur meðan á flogum stendur. Þessi 

flog geta varað í nokkrar mínútur. 75-80% barna með flogaveiki eru með þessa 

tegund floga. Í sumum aðilum er þetta eina tegund floga sem þeir þjást af en aðrir 

þjást samhliða af öðrum tegundum floga. Þetta er algengasta tegund floga en 

einnig sú tegund sem hræðir þá sem verða vitni að þeim einna mest og vekur 

mestar tilfinningar og viðbrögð. Það er vegna meðvitundarleysis sem fylgir strax 

án nokkurrar viðvörunar. Að loknu flogi kvarta þau (börnin) oft um verki um allan 

líkamann, þau eiga oft í erfiðleikum með fínhreyfingar og þreyta getur verið 

viðvarandi í nokkra daga.12  

 

 

 

 

 

                                                 
11 http://www.lauf.is/Um_Flogaveiki/flokkun.asp?sida=flokkun&titill=umflog 
12 Hill 1999:235-236  
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4.2.2  Störuflog (absence seizure/petir mal).  2-5% þjást af þessum flogum. Þau 

vara í nokkrar sekúndur og augnaráð verður starandi og þau vita ekki hvað gerist í 

kring um sig á meðan flogið varir. Flogin standa yfir í u.þ.b. 1-10 sekúndur  upp í 

30 sek. og geta birst frá 1 sinni til 20 sinnum yfir daginn. Þessi flog birtast oftast 

fyrst á aldrinum 5-12 ára og eru algengari hjá stúlkum en drengjum. Þau koma 

oftast fram í rólegum aðstæðum og felast í kippum í andliti, augum, höndum og 

fingrum. Viðkomandi bregðast ekki við heyrnar-  né líkamlegu áreiti  og er eins 

og hann sé magnþrota. kemur til baka án þess að merki um flog sé sýnilegt. Þessi 

tegund floga getur haft mikil áhrif á námsgengi nemanda.13  

Stundum er talið að nemandinn sé í heimi dagdrauma eða að nemandinn sé 

einfaldlega óþægur. Lyfjameðferð er mikilvæg til að halda flogunum niðri og 

koma í veg fyrir aðrar gerðir floga.14 

 

4.2.3 Kippaflog (myoclonic seizure). Lýsa sér í snöggum vöðvakippum og eru 

algengir hjá greindarskertum börnum. Koma oft þegar þau slaka á eftir daginn og 

eru að fara að hvílast, einnig stundum í svefni. Missa það sem þau hafa í 

höndunum og geta fallið illa niður, dottið. Ekkert slen birtist eftir flogin.15 

 

4.2.4 Ungbarnakippir (infantil seizure). Lýsa sér í snöggum hreyfingum hjá 

ungabörnum 3ja til 12 mánaða gömlum. Eru algengir hjá börnum með Downs 

heilkenni. Þessir kippir eru miklir, mun meiri en venjulegt er hjá ungabörnum. 

 

4.2.5  Fallflog (atonic seizure) Koma oftast þegar þau (börn/einstaklingar) eru að 

vakna á morgnana eða eftir blund á daginn. Þeir vara í u.þ.b. 10-15 sekúndur og 

lýsa sér sem máttleysi í vöðvum og á vöðvastjórn í efri hluta líkamans. Standa 

stutt og oft geta þeir sem fá þessi flog varist því að detta vegna þess hve stutt 

flogin standa. Foreldrar og aðrir telja oft að þetta sé vegna klaufaskapar í þeim. 

Þau slasa sig aðallega á höfði, í andliti eða öxlum ef þau detta. Þessi flog koma í 

ljós á aldrinum 3-12. ára. 

 

                                                 
13 Hill 1999:236-237 
14 http://www.lauf.is/Um_Flogaveiki/flokkun.asp?sida=flokkun&titill=umflog 
15 Hill.1999:237 
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Flog sem falla ekki undir þessar skilgreiningar eru nefnd primary seizure (fyrsta 

stigs flog) Þ.e. þau flog sem koma af  óþekktum orsökum. Talið er helst að það séu 

erfðir sem valda þeim. Hins vegar eru það Secundary seizure (annars stigs flog) sem 

stafa af einhverjum þekktum orsökum s.s. misnotkun lyfja, eða vegna slysa. 

Flogaveiki er ýmist sjúkdómsvakin þ.e.a.s. flogaveiki með vefræna orsök sem 

tengjast hinum undirliggjandi sjúkdómi eða sjálfvakin þ.e.a.s. orsökin óþekkt 

en tengist líklega erfðaþáttum. Algengustu gerðir altækra floga eru krampaflog 

og störuflog. Staðbundin flog hafa áhrif á hreyfingar, skynjanir, dultaugakerfið 

(öndun, hjartslátt, meltingu o.s.frv.) og meðvitund. Sumum finnst þeir skynja 

fyrirboða, (t.d. undarlegt bragð, lykt eða hljóð). Þessir fyrirboðar gefa 

vísbendingu um það hvar í heilanum flogin eiga upptök sín. Fyrirboðinn getur 

verið gagnleg viðvörun til að bregðast við flogi eða koma í veg fyrir það. 16 

 

5  Útbreiðsla og algengi flogaveiki  
 
Talið er að 2500 íslendingar séu með flogaveiki  eða ca. 1% af íbúafjölda landsins. 

Af börnum sem eru haldin flogaveiki er u.þ.b. 75% þeirra með það sem kallast altæk 

flog. 

U.þ.b. 8% allra barna hefur fengið flog einhverntímann fyrir 15 ára aldur og 2% 

einstaklinga undir 20 ára aldi eru talin hafa fengið flog miðað við að 1% af öllum 

óháð aldri. Algengi er hærra hjá börnum að 2ja ára aldri 90% þeirra sem fá flog fá þau 

fyrir tvítugt.17 

Fjöldi nýrra tilfella floga  (þ.e. aukning þeirra sem eru flogaveikir) skýrist að 

einhverju leiti með því að fleiri lifa með flogaveiki í dag en áður fyrr var talið 

mögulegt. Kemur það til vegna aukinnar þekkingar á meðferðarúrræðum og þróunar í 

skurðlækningum .s.s vegna slysa eða ýmissa annarra áverka.18  

 

 

 
 

                                                 
16 http://www.lauf.is/Um_Flogaveiki/flokkun.asp?sida=flokkun&titill=umflog  
 
17 http://www.lauf.is  
18 Hill 1999:237 
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6 Greining og meðferð 
 

Ef grunur leikur á að einstaklingur hafi fengið flog er mikilvægt að gerð sé nákvæm 

rannsókn þar sem greint er hvort um raunverulegt flog er að ræða eða annars konar 

kast sem rugla má saman við flog. Yfirleitt er sjúklingi vísað til sérfræðings í 

taugasjúkdómum. Við greininguna er mikil áhersla lögð á sjúkrasöguna og lýsa þarf 

ítarlega hvernig flogið var og hvar það átti sér stað. Ef góð lýsing fæst getur læknirinn 

í langflestum tilfellum sagt til um það með nokkurri vissu hvort um flogaveiki sé að 

ræða. Ef um endurtekin flog er að er beðið um fjölskyldusögu með það í huga að 

orsök floganna gæti verið að finna þar. Einnig er spurt um hvort viðkomandi hafi 

hlotið höfuðhögg eða hafi einhverja sjúkdóma sem gætu orsakað flog.19 Greining á 

flogaveiki fer fram með rannsóknum á blóði, þá er verið að athuga hvort 

efnaójafnvægi geti orsakað flogin. Einnig eru notaðar skriflegar athuganir sem ná yfir 

ákveðið tímabil. Athuganir sem foreldrar, kennarar eða aðrir sem eru með barninu 

gera. Heilalínurit eru notuð til að skoða rafboð heilans og skoða mismunandi svæði 

hans með tilliti til floga, svo og heilaskanni.  

Þegar greining hefur farið fram hefst meðferðaráætlun sem byggir á þremur megin 

þáttum og hefur að markmiði að: 

 

1. Reyna að finna orsakir floganna og leiðrétta þær 

2. Ná sem mestri stjórn á flogunum 

3. Hjálpa barninu að lifa eins eðlilegu lífi og hægt er. 

 

Flog eru talin skaðleg fyrir heilann og því er lyfjameðferð beitt í því skyni að koma í 

veg fyrir flog. Algengustu lyfin sem eru notuð eru: Tegretol, Orfiril, Zarontin, Dilant, 

Luminal Mysohie og Depakine. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
19 Þórey Vigdís Ólafsdóttir 1991: 39  
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Það tekur oft langan tíma að finna rétta lyfið og réttan skammt fyrir einstaklinginn. 

Sumir flogaveikir þurfa fleiri en eitt lyf en þó er sjaldan gefið meira en eitt í einu. 

Oftast eru lyfin gefin á kvöldin fyrir svefn en þó getur þurft að gefa þau oftar yfir 

daginn.  Fleiri meðferðarúrræðum er beitt í sumum tilfellum þó lyfjameðferð sé 

algengust. Skurðaðgerðir eru gerðar í einstaka tilfellum en sjaldan vegna þeirra 

afleiðinga sem þær hafa oft fyrir  einstaklinginn.  

Sérstakt mataræði virðist hafa hjálpað sumum að hafa stjórn á flogum og eru 

þeir þá á próteinsnauðu fæði, en ekki þola allir þá meðferð. 

Í sumum tilfellum gagnast hegðunarstjórnun sem þá miðar að því að kenna 

einstaklingnum að nota öndun til að slaka á og hugsa um eitthvað skemmtilegt og 

þægilegt.20  

Vagustaugaörvun er ný aðferð til að hafa hemil á flogum og felst hún í því að 

litlu tæki er komið fyrir utan á brjóstkassa við vöðva undir húðinni. Leiðsla er þrædd 

upp í háls að Vagustaug og gormur settur utan um hana. Raförvun er svo sett af stað 

og tækið sendir rafboð í gorminn utan um taugina með vissu millibili í ákveðinn tíma 

og svo hlé í ákveðinn tíma. Þetta er hringrás sem endurtekur sig allan sólarhringinn. 

Þessi aðferð er sögð gefa góða raun í mörgum tilfellum en er enn á tilraunastigi. Hjá 

sumum einstaklingum hefur flogum fækkað um 50% en hjá öðrum er árangur ekki 

viðvarandi.21 

 

6.1  Aukaverkanir lyfja 
 

Lyf geta haft ýmsar aukaverkanir í för með sér fyrir þá einstaklinga sem þurfa að taka 

þau inn.  Aukaverkanir vegna flogaveikislyfja eru oft  sljóleiki/slen, þunglyndi, 

munnþurrkur, höfuðverkur einbeitingarerfiðleikar og stundum minnisleysi. 

Þær geta líka orsakað aukna matarlyst, anorexíu, lélegri vöðvastjórn, þvoglumælgi og 

skapgerðarbreytingar geta komið fram. 

Ef einstaklingar eru flogalausir í tvö –þrjú ár þá er hægt og rólega reynt að draga úr 

lyfjanotkun og hætta henni smátt og smátt.  

Ekki er ráðlegt að hætta snögglega þar sem það getur orsakað heilaskemmdir af 

völdum aukinna floga og jafnvel leitt til dauða einstaklingsins.22  

                                                 
20 Hill 1999:239-241 
21  http://lauf.is/index.php?option=content&task=view&id=25&Itemid=45 



 11 

7  Að byrja í skóla 
 

Þegar að barn með flogaveiki byrjar í skóla þurfa foreldrar ekki eingöngu að hugsa 

um þessa venjulegu hluti eins og að kaupa skólatösku og kenna börnunum leiðina í 

skólann. Í gang fer mikið ferli þar sem mikilvægt er að allir sem koma til með að vera 

í kringum barnið í skólanum fái alla þá fræðslu sem þurfa þykir. Hér er ekki eingöngu 

verið að tala um umsjónarkennarann heldur allt starfsfólk skólans, börnin sem  koma 

til með að vera í bekk með barninu og foreldra þeirra. Það er mjög mikilvægt að allir 

sem eru í nánasta umhverfi barnsins séu vel upplýstir um sjúkdóminn og kunni helstu 

viðbrögð.  

Áður en barnið hefur skólagöngu þurfa foreldrar að ræða við stjórnendur 

skólans og láta vita af flogaveikinni. Það er mikilvægt fyrir barnið að allir séu vel 

upplýstir og með því að koma upplýsingum á framfæri fyrr en seinna er hægt að gera 

viðeigandi ráðstafanir. 

Það er mikilvægt að traust samstarf sé milli heimila og skóla um skólastarfið í 

heild, t.d. hvað varðar meginviðmiðanir í hegðun og umgengni, skólabrag, 

áhersluatriði í skólastefnu hvers skóla eða sveitarfélags. Gert er ráð fyrir að 

foreldrar taki þátt í mótun skólasamfélagsins og vinni að því með kennurum 

og öðrum starfsmönnum skóla að 

koma markmiðum skólastarfs í framkvæmd. Einnig að foreldrar taki í auknum 

mæli höndum saman til að tryggja börnum sem best uppeldisskilyrði og 

almenna velferð.23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
22 Hill. 1999:142 
23 Aðalnámsskrá grunnskóla, almennur hluti 1999: 44 



 12 

Vorið áður en barnið byrjar í skóla er gott að biðja um fund með skólastjórnendum og 

fara yfir málin, fund með skólahjúkrunafræðing og þeim sem sér um nemendur með 

sérþarfir er líka gott að halda að vori til og síðan aftur áður en skólinn hefst að hausti. 

Þá er líka búið að ráða kennara og hann getur því setið fundinn líka. Það er mikilvægt 

að gera allar þær ráðstafanir sem þurfa þykir til þess að barninu líði vel í skólanum og 

finnist það ekki öðruvísi. Einnig er mikilvægt að foreldrar láti skólayfirvöldum í té 

áætlun um fyrstu hjálp og hvernig þau vilja að brugðist sé við fái barnið flog í 

skólanum.  

Ef barnið hefur misst þvag í flogum þá er mikilvægt að það séu aukaföt í poka í 

skólastofunni sem hægt er að grípa til svo lítið beri á. Fái barnið flog á skólatíma er 

mikilvægt að það sé aðstaða fyrir það til að hvíla sig, dýna, teppi og koddi en yfirleitt 

getur barnið haldið áfram sinni iðju eftir dálitla hvíld. Ef barnið þarf lyfjagjöf í 

skólanum er best að einn aðili sjái um það og það sé gert svo lítið beri á án þess að 

reynt sé að fela það. Bekkjarfélagar þurfa að vera vel upplýstir því fræðsla er besta 

leiðin til að koma í veg fyrir fordóma og stríðni. 

Fái barnið oft flog á skólatíma þarf að skoða vel hvort þörf er á sérstökum 

varúðarráðstöfunum í ákveðnum greinum t.d. sundi, íþróttum, matreiðslu og smíðum.  

Flest börn með flogaveiki eiga í engum vandræðum í náminu en  stundum geta komið 

fram hegðunarvandamál eða minnisleysi sem taka þarf á. Hegðunarvandamál geta að 

sjálfsögðu komið fram hjá barni með flogaveiki án þess að það tengist flogaveikinni 

sjálfri, en einnig getur verið um að ræða skemmd í heilaberki, aukaverkanir lyfja eða 

stress sem brýst þá svona út. Erfiðleikar við að muna geta einnig verið vegna 

skemmdar í heila eða áhrif frá lyfjunum og taka þarf á þessum þáttum um leið og þeir 

koma í ljós. 
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7.1 Hvernig er tekið á móti barninu? 
 

Mikilvægt er að tekið sé á móti barninu af alúð og umhyggju og það finni strax að það 

geti leitað til kennarans og starfsfólks skólans. Barn með flogaveiki getur verið kvíðið 

fyrir skólagöngunni og kvíði getur verið flogahvetjandi. Ástæðurnar fyrir kvíðanum 

geta verið margar, áhyggjur af því að fá flog í skólanum, hræðsla við stríðni vegna 

flogaveikinnar, kvíði vegna námsins og að allir haldi að ég sé skrýtin svo eitthvað sé 

nefnt. Mikilvægt er að  barninu líði strax vel í skólanum og spurningum þess sé svarað 

eftir fremsta megni.24 Koma þarf til móts við barn með flogaveiki en þess ber þó að 

gæta að barninu sé ögrað og það fái verkefni við sitt hæfi. Hafa ber í huga að barn 

með flogaveiki býr yfir fjölmörgum öðru en flogaveikinni og er mikilvægt að meta 

barnið út frá því en ekki flogaveikinni. Það þarf að taka tillit til flogaveikinnar en hún 

á ekki að vera aðalatriðið.25  

 

7.2  Flogaveiki, nám og hegðun 
 

Sum börn með flogaveiki eiga við hegðunar vandamál að stríða eða í erfiðleikum með 

nám. Þó barn sé með flogaveiki má ekki ákveða að ástæðan fyrir öðrum vandamálum 

tengist flogaveikinni beint. En þó getur það tengst t.d.: 

� Fjöldi floga, ef barn fær flog mjög oft getur það haft áhrif á daglegt líf. 

� Skemmd í heila, getur kallað fram allskyns vandamál t.d. 

flog,hegðunarbreytingu og minnisleysi. 

� Tegund floga, ef nemandinn fær störuflog eða ráðvilluflog getur það virkað 

sem annarleg hegðun á þá sem ekki þekkja flogin. 

� Mikil flogavirkni, það getur verið að nemandinn sé að fá flog án þess að það 

sjáist á honum, þá er einstaklingurinn ruglaður eða virðist út á þekju. 

� Eftir flog getur einstaklingur verið ráðvilltur eða sýnt hegðun sem hann annars 

myndi ekki sýna.26 

 

 

                                                 
24 Teachers guide. 2005. http://www.epilepsy.org.uk/info/education/intheclassroom.html : 1-4 
25 Jónina Björg Guðmundsdóttir 2005 :14 
26 http://www.epilepsy.org.uk/info/behavior.html bls: 1 
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Þó að greind barna með flogaveiki sé svipuð og hjá börnum á flogaveiki eru þau í 

meiri áhættu þegar kemur að náminu. Jafnvel hjá þeim börnum sem hafa góða 

greind sýna rannsóknir að þau geta þurft að búa við allskyns truflanir sem eru 

tengdar flogaveikinni og lyfjunum sem þarf að taka inn.27 

 

7.3  Kennarar 
 

Kennarar eru  í lykilaðstöðu til að hjálpa börnum með flogaveiki að takast á við hana 

og hjálpa þeim að þroska með sér heilbrigð viðhorf og jákvæðni. Mikilvægt er að 

kennarar reyni eftir fremsta megni að skapa börnum með flogaveiki sömu tækifæri og 

öðrum börnum. Hafa þarf raunsæja mynd af getu barnsins og hverjir styrkleikar og 

veikleikar þess eru. Það er undir áhuga, færni og hversu vel hann er að sér um 

flogaveiki sem skiptir máli fyrir nemandann frá degi til dags.28Til þess að kennarinn 

sé í sem bestri aðstöðu til að takast á við verkefnið þurfa foreldrar að sjá til þess að 

hann sé vel upplýstur um ástand barnsins.  

Það getur verið að kennarinn hafi litla sem enga þekkingu á flogaveiki og þá er 

mikilvægt að sjá um að hann fái þá fræðslu sem þurfa þykir. Kennarinn þarf ekki bara 

að hugsa um rétt viðbrögð fái nemandinn flog heldur þarf hann að hugsa um 

bekkjarfélagana sem gæti vel brugðið og jafnvel liðið illa á eftir. Til er 

fræðslumyndband fyrir börn um flogaveiki sem heitir fræknar fiskifælur sem sniðugt 

er að vinna með í upphafi skólagöngunnar og þegar þurfa þykir. Til þess að kennari sé 

sem allra best búin undir að fá nemanda með flogaveiki í bekk til sín er gott að hann 

fái svör við þeim spurningum sem á honum brenna. Það eru þó ekki allir kennarar sem 

vita hvað þeir þurfa að vita og því er gott að styðjast við gátlista þegar upplýsinga er 

aflað. Hér er einn slíkur en einnig er vert að benda á að gátlista fyrir kennara er að 

finna í bækling sem Lauf gaf út fyrir kennara árið 2005 og heitir Að takast á við 

flogaveiki- börn á skólaaldri. 

 

 
 

 

                                                 
27 http://www.epilepsy.com/articles/ar_1130770266.html  bls 1 
28 Hill  1999: 242 



 15 

7.3.1 Gátlisti fyrir kennara 
 

� Hvernig flog fær barnið? 

� Hversu lengi varir flogið yfirleitt? 

� Hversu oft fær nemandinn flog? 

� Fær barnið fyrirboða áður en flogið kemur? 

� Er eitthvað sérstakt sem er flogahvetjandi fyrir nemandann? 

� Hversu oft tekur nemandinn lyf og þarf hann að taka þau í skólanum? 

� Eru einhverjar aukaverkanir af lyfinu sem nemandinn þjáist af? 

� Hvernig á að bregðast við fái nemandinn flog? 

� Hversu lengi þarf nemandinn að hvílast eftir flog? 

� Er nemandinn líklegur til að missa þvag á meðan á flogi stendur? 

� Er nemandinn með einhverja aðra sjúkdóma eða fötlun? 

� Hefur nemandinn skilning á flogaveikinni og meðferðinni sem hann þarf á að 

halda? 

� Ef nemandinn þarf á fyrstu hjálp að halda er til áætlun um slíkt?29
 

 

Flogaveiki er ólík flestum sjúkdómseinkennum vegna þess hversu óútreiknanleg hún 

getur verið. Hún er eitthvað sem margir óttast og skilja ekki. Kennarar geta verið 

sérstaklega viðkvæmir og margir þeirra hræðast það að taka við flogaveikum 

nemanda af ótta við að allt hið versta muni gerast. En það er mikilvægt fyrir þá að 

muna að jafnvel nemandi með háa flogatíðni er venjulegur stærstan part af deginum. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Guidelines for Teachers. 2005. bls: 8 
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7.4 Upplýsingar fyrir starfsfólk skóla  
 

Með góðum undirbúning og þjálfun þeirra sem starfa í skólanum er hægt að læra 

hvernig á að bregðast við á réttan hátt og með því að efla skilningin verður auðveldara 

fyrir barn með flogaveiki að finnast það vera eins og hinir í skólanum. 

Fyrsta skrefið í þessu er að afla sér eins mikilla upplýsinga um flogaveiki og þær 

tegundir floga sem nemandinn er með. Hvað getur hugsanlega verið flogakveikja, rétt 

hegðun á meðan og eftir að flogi lýkur, hvernig nemandinn bregst við sjálfur og hvaða 

lyf notar hann. Þessar upplýsingar er hægt að fá frá foreldrum barnsins eða hjá 

skólahjúkrunarfræðingi. 

 Meðfylgjandi upplýsingar eru góðar fyrir starfsfólk skólans. Þær geta hjálpað til við 

að auka skilning. 

 

1. Krampaflog hjá einstaklingi með flogaveiki er yfirleitt ekki neyðartilfelli 

jafnvel þó það líti þannig út fyrir þann sem hefur aldrei áður orðið vitni að 

flogi. 

Í flestum tilfellum hættir flogið eftir 2 til 3 mínútur og einstaklingurinn getur 

eftir hvíld haldið áfram sínum störfum. Til eru fræðslumyndbönd sem sýna 

hvernig helstu flog eru og viðbrögð við þeim. Einnig er til teiknimynd sem 

ætluð er fyrir börn til að skýra út flogaveiki. Starfsfólk ætti að kynna sér þessi 

myndbönd áður en nemandinn hefur nám við skólann. Þannig getur 

starfsfólkið spurt að því sem það hefur áhyggjur af og er betur undir það búið 

fái nemandinn flog í skólanum.30 

 

2. Flog er ekki neyðartilfelli hjá einstaklingi með flogaveiki en allt starfsfólk 

skólans sem og forfallakennarar ættu að vera búnir undir að nemandinn geti 

fengið flog og geta brugðist rétt við . 

Þó ekki sé annað hægt að gera en að tryggja öryggi og fylgjast með tímanum 

sem flogið tekur getur starfsfólkið spilað stórt hlutverk með því að sýna rétt 

viðbrögð og hughreysta bæði þann sem fær flog og þá sem verða vitni að 

floginu.31 

  

                                                 
30 Hill.1999.bls:242 
31 Hill.1999.bls:243 
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3. Afar sjaldan þróast venjulegt flogakast í það sem kallað er flogafár, þar sem 

einstaklingurinn hættir ekki að fá flog og getur verið hættulegt ástand. 

Starfsfólk þarf engu að síður að vera meðvitað um þetta ástand og vita að hætti 

flogið ekki eftir 3-4 mínútur á að kalla á sjúkrabíl.32 

 

4. Starfsfólk skólans þarf að þekkja fyrirboða floga ef þeir eru einhverjir. Sjái 

það fyrirboða og nægur tími er til er best að færa nemandann þar sem hann 

getur ekki rekið sig í eða skaðað sig á annan hátt. Best er ef staðsetningin er 

annarsstaðar en inni í stofunni, þannig að það sé aðeins næði svo nemandinn 

geti jafnað sig í friði. Yfirleitt er samt ekki nægur tími til að færa nemandann 

svo næði kemur á eftir örygginu. Sumir nemendur fá fyrirboða eða áru og geta 

látið vita áður en flogið hefst, þegar þeir verða eldri geta þeir sjálfir komið sér 

þannig fyrir að það skaði þá sem minnst. Hvetja þarf nemendur sem fá slíkan 

fyrirboða til að láta vita og hægt er að koma sér upp kerfi þannig að það sé 

ekki mikið áberandi í skólastofunni. Einnig er mikilvægt að þeir kennarar sem 

vinna með nemandanum í námsgreinum þar sem hætta getur stafað af flogi s.s. 

smíðar, sund og íþróttir séu vel meðvitaðir um ástand nemandans.33 

 

5. Þó barninu geti fundist það óþægilegt að allir viti að það sé með flogaveiki er 

nauðsynlegt að bekkjarfélagarnir séu meðvitaðir um ástandið og hvernig eigi 

að bregðast við. Skólahjúkrunarfræðingurinn, skólastjóri, kennari eða foreldrar 

ættu að kynna þetta fyrir þeim með leyfi nemandans og best er ef nemandinn 

tekur þátt í að kynna þetta fyrir bekkjarfélögunum. Opin umræða getur skipt 

sköpum fyrir líðan nemandans í bekknum og einnig er mikilvægt að allir viti 

að þetta sé ekkert sem þarf að skammast sín fyrir.34 

 

 

 

 

                                                 
32 Hill 1999: 243 
33 Hill 1999: 243 
 
34 Hill 1999: 243 
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6. Kennarar og annað starfsfólk er í mjög mikilvægri stöðu þegar kemur að því 

að fylgjast með tíðni floga á skólatima.  Einnig geta þeir sagt lækni frá hvernig 

flogin eru og hvernig þau lýsa sér.35 

  

7. Sumir nemendur þurfa að taka flogaveikilyfin á skólatíma. Það er mjög 

mikilvægt að lyfjagjöfin sé alltaf á sama tíma og að lyfin séu tekin með ef 

farið er í vettvangsferð eða annað út fyrir skólann. Til þess að forðast að lyfin 

klárist er gott að láta foreldrana vita þegar um viku skammtur er eftir. Einnig 

er hægt að hafa það þannig að foreldrarnir fylli á boxið fyrir hverja viku. 

Starfsfólk þarf að vera meðvitað um aukaverkanir lyfjanna og vita það að 

margir verða sljóir eða þreyttir eftir inntöku lyfjanna. Það er algengt að 

nemandinn dotti sérstaklega ef um endurtekningar í kennslunni er að ræða. 

Mikilvægt er að starfsfólk viti hvernig bregðast eigi við gleymist að gefa lyfin 

eða ef nemandinn kastar upp stuttu eftir inntöku lyfsins. Almennt er það 

þannig að ef skammtur gleymist á að gefa lyfið um leið og það uppgötvast en 

sé stutt í næsta skammt þarf að skoða hvort líða þarf ákveðinn tími milli 

skammta. Ef nemandinn kastar upp rétt eftir inntöku lyfsins þýðir yfirleitt lítið 

að láta hann taka annan skammt strax þar sem það getur framkallað sömu 

viðbrögð. Best er að bíða þá í klukkutíma og reyna síðan aftur. Mikilvægt er 

að foreldrar nemandans séu látnir vita bregði út af venjulegri lyfjagjöf.36 

 

8. Þó vel gangi að halda flogunum niðri með lyfjagjöf getur slík lyfjagjöf í 

skólanum vakið athygli annara nemenda. Best er að nemendur séu meðvitaðir 

um þetta en þó er óþarfi að beina athyglinni að nemandanum í hvert skipti sem 

taka þarf lyfið. Kennarinn og nemandinn geta komið sér upp ákveðnu merki 

þegar að nemandinn á að taka lyfið eða þá að hann tekur það í nestistímanum. 

Ef nemandinn vill ekki taka lyfið fyrir framan samnemendur sína þá á að virða 

það. Kennarinn þarf alltaf að vera meðvitaður um lyfjainntökuna þó nemendur 

séu það gamlir að þeir beri mesta ábyrgðina sjálfir.37 

 

                                                 
35 Hill 1999: 243 
 
36 Hill.199.bls:246 
37 Hill.1999.bls:246 
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9. Allir nemendur sem eru greindir með flogaveiki ættu að bera Medic-Alert 

armband eða hálsmen. Það getur hjálpað mikið til komi upp neyðarástand þar 

sem á því er sjúkdómsgreiningin rituð ásamt viðbrögðum og lyfjagjöf.38 

 

10. Nemendur með flogaveiki ættu ekki að þurfa að vera mikið fjarverandi vegna 

floga. Það á ekki að halda nemandanum heima þó hann hafi fengið flog treysti 

hann sér til að mæta í skólann. Að sama skapi á ekki að senda nemendur heim 

þó þeir hafi fengið flog nema að þeir hafi meiðst eða séu of máttfarnir til að 

halda áfram. Það vinnst ekkert með því að nemandinn missi úr skóla sé það 

ekki nauðsynlegt. Oft er það nemandanum mikilvægt að geta snúið aftur til 

sinnar iðju eftir flog án þess að farið sé með hann eins og sjúkling.39 

 

11. Láta þarf foreldrana vita ef nemandinn hefur fengið flog jafnvel þó það sé 

orðin venja að nemandinn fái flog á skólatíma. Gera þarf foreldrum 

sérstaklega viðvart ef eitthvað óvenjulegt gerist, flogin breytast eða tíminn 

sem þau taka lengist eða styttist.40 

 

12. Gáfur og flogaveiki tengjast ekki beint. Greindarvísitala einstaklinga með 

flogaveiki er allt frá þvi að vera lág hjá einstaklingum sem hafa hlotið mikinn 

heilaskaða og upp í það að vera eins og hún best gerist hjá nemendum. Það að 

einstaklingur með flogaveiki hegði sér illa eða gangi illa í námi er ekki 

nauðsynlega (endilega...) afleiðing flogaveikinnar þó auðvitað verði að skoða 

þann þátt. Það má ekki ganga út frá þvi sem vísu að nemandi með flogaveiki 

geti ekki haft venjuleg hegðunarvandamál eða eigi við námsörðugleika að 

stríða sem orsakist af öðru t.d að nemandinn sé haldinn lesblindu. 

Kennarar ættu ekki að lækka námskröfur sínar eingöngu vegna þess að 

nemandinn er greindur með flogaveiki heldur ef flogaveikin háir honum.41 

 

                                                 
38 Hill 1999: 246 
 
39 Hill 1999: 246 
 
40 Hill 1999: 247 
41 Hill 1999: 247 
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13. Tíðni floga getur aukist ef nemandinn er veikur eða slappur. Gera þarf 

foreldrunum viðvart ef að flensa hefur gert vart við sig eða aðrir sjúkdómar.42  

 

 

Í flestum tilfellum er flogaveiki ekki fötlun en viðhorfið og fordómarnir sem mæta 

flogaveikum geta haft mikil áhrif. Skólar sem sjá til þess að allir fræðist um flogaveiki 

og leggja sig fram við að skilja um hvað málið snýst geta átt stóran þátt í að breyta 

viðhorfum og fordómum sem verða til sökum vanþekkingar.43 

 

7.5 Bekkjarfélagarnir 
 

Það að sjá barn fá flog getur verið mjög skelfileg reynsla. Margir sem verða vitni að 

flogi upplifa sig sem hjálparvana og hafa áhyggjur af því að barnið slasi sig, jafnvel 

deyi. Því er það skiljanlegt að nemendur sem sjá bekkjarfélaga sinn í flogakasti haldi 

fjarlægð við þann nemenda seinna meir. Það getur verið ógnvekjandi að barn sem 

fyrir nokkrum mínútum virtist alheilbrigt fái flogakast. Þeir gætu haldið að þeir gætu 

smitast af flogaveikinni. Ef bekkjarfélögunum er ekki gefin kostur á að fræðast um 

flogaveiki og spyrja spurninga er hætta á að þau yfirfæri ótta sinn á þann sem er 

flogaveikur og forðist hann eða stríði honum. Neikvæð viðbrögð frá 

bekkjarfélögunum getur oft gert meiri skaða en flogin sjálf. Mikilvægt er að fræða 

bekkjarfélagana og fá þá til að skilja hvað flogaveiki er án þess að vekja 

meðaumkun.44 

Nemendur sem eru vel upplýstir eiga auðveldara með að skilja og sýna barninu 

skilning ef það fær flog í skólastofunni 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Hill 1999: 248 
 
43 Hill 1999: 249 
44 http://www.epilepsymatters.com/english/1welearning.html : 4  
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7.6  Foreldrasamstarf 
 

Þegar talað er um foreldrasamstarf er yfirleitt átt við að foreldrar vinni saman að 

skipulögðum viðburðum og að halda utan um hagsmuni barnanna í skólanum. Í 

hverjum skóla er skylda að hafa foreldraráð og einnig er í þeim flestum skipaður 

bekkjarfulltrúi fyrir hverja deild fyrir sig. En fyrir foreldra barna með flogaveiki 

skiptir foreldrasamstarfið svo miklu meira máli. Þegar ég nefni foreldra annarra barna 

eru ástæðurnar margar. 

� Barnið kemur til með að leika sér við bekkjarfélaga sína og því er mögulegt að 

það fái flog í heimahúsi. Foreldrar bekkjarfélaganna þurfa því að geta brugðist 

við á réttan hátt. 

� Ef ónógar upplýsingar berast getur það skapað hræðslu hjá viðkomandi og þeir 

jafnvel ekki treyst sér til að fá barnið i heimsókn. 

� Fái barnið flog í skólanum, geta foreldrar bekkjarfélaganna hjálpað sínum 

börnum að skilja og sýna skilning. 

� Umfram allt þá kemur fræðsla í veg fyrir fordóma og eykur skilning á 

flogaveiki. 

 

Á fyrsta foreldrafundi er því mikilvægt að foreldrar barns með flogaveiki standi upp 

og kynni fyrir öðrum hvað flogaveiki er og hvaða viðbrögð séu rétt fái barnið flog. 

Gott er að notast við áður nefnda bæklinga til kynningar á sjúkdómnum og hefur Lauf 

samtök flogaveikra gefið út marga bæklinga sem hægt er að nota við þessi tækifæri. 

Byrjað er á að fara yfir hvað flogaveiki er og hvaða gerðir floga barnið er með. Verið 

opin og bjóðið fólki að spyrja strax og spurningar vakna.  

Almenn þekking á flogaveiki er því miður allt of lítil og því má búast við að 

fjölmargar spurningar spretti upp hjá öðrum foreldrum, ekki er víst að þær komi allar 

á þessum fundi og því er sniðugt að skilja eftir símanúmer eða netfang og bjóðast til 

að svara spurningum sem kunnu að vakna eftir að fólk er komið heim. 
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Einn mikilvægasti þátturinn í öryggi barna með flogaveiki er að aðrir viti hvernig á að 

bregðast við og kunni að tryggja öryggi þeirra. Upplýsið aðra foreldra um hvernig á 

að bregðast rétt við. Til þess að þessar upplýsingar skili sér sem best, er gott að útbúa 

upplýsingar um fyrstu hjálp og fræðslu um flogaveiki sem foreldrar geta tekið með 

heim. Svo er mikilvægt að fylgja þessu vel eftir og vera í góðu sambandi við foreldra 

þeirra barna sem barnið ykkar leikur sér við.  

 

8  Félagsleg áhrif og fordómar 
 

Það væri gott ef við byggjum í heimi þar sem allir vissu og skildu flogaveiki. En á 

meðan svo er ekki skiptir fræðsla miklu málin til að  koma í veg fyrir að gamlar 

goðsagnir lifi góðu lífi. 

Það að vera með flogaveiki er alveg nóg þó fylgi með vantrú og hræðsla. Það 

að uppgötva að nánustu ættingjar halda að flogaveikin sé bara tilbúningur og gert 

eingöngu fyrir athygli skapar verri líðan en flogið sjálft. Jafnvel þó læknisfræðin sé 

komin þetta langt er það því miður þannig að skilningur á flogaveiki hefur ekki alltaf 

fylgt með. Þetta ástand er torskilið og engir tveir einstaklingar með flogaveiki eru 

eins. Tegundir floga eru margar og algengt er að einstaklingur hafi fleiri en eina gerð 

floga. Þetta gerir það að verkum að köstin geta verið mismunandi og oft samræmast 

þau ekki þeirri litlu þekkingu sem almenningur hefur á flogum. Það er ekki mikið rætt 

um flogaveiki á opinberum vettvangi og því er enn mikið af fólki sem fær flog sem 

ekki er greint með flogaveiki.45  

Til þess að hægt sé að breyta þessu verður að auka við þekkinguna og geta 

foreldrar aðstoðað barnið sitt með því að stuðla að fræðslu allra sem umgangast 

barnið. Ganga þarf úr skugga um að allir skilji og þekki flogaveiki. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 http://www.epilepsymatters.com/english/1websychological.html : 1 
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Til eru margar goðsagnir um flogaveiki og því miður eru alltof margir sem trúa þeim. 

Hér eru nokkrar algengustu og leiðréttingar á þeim. 

 

� Flogaveiki er smitandi. 

Rangt: Það er einfaldlega ekki hægt að smitast af flogaveiki þar sem þetta er 

taugafræðilegt einkenni. 

 

� Þú getur gleypt tunguna í flogakasti 

Rangt: Það er líkamlega ekki hægt að gleypta tunguna. Það má aldrei setja 

neitt í munn þess sem er í flogakasti, það eina sem gerist er að líkurnar aukast 

á að tennur brotni, sár komi í góm eða jafnvel að kjálkar brotni. 

 

 

� Fólk með flogaveiki er fatlað og getur ekki unnið. 

Rangt: Fólk með flogaveiki hefur sömu möguleika og færni eins og við hin. 

Sumir fá oft flog og geta því ekki unnið en flogaveikt fólk er að finna í flestum 

starfsstéttum þar sem það vinnur jafn vel og næsti maður. 

 

� Fólk með flogaveiki lítur öðruvísi út. 

Rangt: Ef sá sem er með flogaveiki er ekki í flogakasti er engin leið að sjá 

hvort hann er með flogaveiki. 

 

� Flogaveiki er geðsjúkdómur. 

Rangt: Flogaveiki er yfirheiti á um 20 mismunandi flogagerðum. Flogaveiki er 

taugasjúkdómur ekki geðsjúkdómur. 

 

� Með lyfjunum sem til eru í dag er flogaveiki auðleyst vandamál. 

Rangt: Flogaveiki er taugasjúkdómur sem oft er hægt að halda niðri á lyfjum 

en það eru líka til þeir sem meðferðin virkar ekki á og mikil þörf er á frekari 

rannsóknum. 
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Sannleikurinn er sá að allir geta fengið flogaveiki á hvaða aldri sem er. Í flestum 

tilfellum kemur hún ekki í veg fyrir að fólk geti lifað góðu og heilbrigðu lífi. Það 

er því miður of oft sem fólk býr til meiri vandamál vegna flogaveikinnar en felast 

í flogaveikinni sjálfri. 

Þrátt fyrir alla hugsanlega sérfræðihjálp og meðferð er það einstaklingurinn 

sjálfur og fjölskylda hans sem þurfa að lifa með flogaveikinni. Vegna þess að 

aldrei er hægt að vita hvenær næsta flog kemur einkennist líf flogaveikra oft af 

öryggisleysi. Þó getur það hvernig brugðist er við sjúkdómnum skipt sköpum fyrir 

einstaklinginn. Eigi að nást hámarks árangur í meðferð flogaveikra þurfa allir að 

starfa saman, einstaklingurinn sem er flogaveikur, fjölskyldan og samfélagið í 

kringum hann. Versti óvinur fólks með flogaveiki er vanþekking, sérstaklega 

þeirra eigin en einnig þeirra sem umgangast þá. Stór hópur flogaveikra hefur 

þjáðst og beðið andlegt tjón vegna viðbragða fjölskyldu og umhverfist við 

flogaveikinni. Einnig eru margar fjölskyldur sem eru í lamasessi vegna þess að 

þær þurfa að sjá um einstakling með flogaveiki án skilnings og aðstoðar.  

Það hvernig tekst til að lifa með flogaveikinni er að mestu undir 

einstaklingnum sjálfum komið þó umhverfið geti bæði latt og kvatt. Heilsusamlegt 

líferni og jákvætt viðhorf ásamt því að taka lyfin samviskusamlega er það 

mikilvægasta. Það að einstaklingurinn sé sjálfur meðvitaður um hvað þarf að gera. 

Því betri upplýsingar sem hann hefur þeim mun meiri líkur á því að hann dreifi 

þeim til ættingja og vina og auki þar með almenna þekkingu á flogaveiki.46 

 

                                                 
46 Þórey Vigdís Ólafsdóttir 1991: 80-81 
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9  Lokaorð 
 
Mikilvægi þess að sýna einstaklingi með flogaveiki skilning verður seint nægilega 

ítrekað, eigi meðferð hans að skila árangri. Það er því miður þannig að þau sár sem 

dýpst eru hjá flogaveikum eru yfirleitt ekki orsökuð af flogaveikinni sjálfri heldur 

aðstæðunum í kringum þá. Orð og fordómar í garð flogaveikra hafa mikið meiri áhrif 

á einstaklinginn heldur en áverkar sem hann hlýtur í flogakasti, þeir áverkar gróa en 

hitt getur setið eftir. Þegar barn með flogaveiki hefur skólagöngu verða allir sem 

koma til með að umgangast barnið að sýna flogaveikinni ákveðið umburðarlyndi og ef 

næg fræðsla er til staðar má búast við að barnið geti gengið í skóla þar sem því er 

sýndur skilningur án þess að vera stimplað öðruvísi. Því er mikilvægt að foreldrar sem 

og starfsfólk skólans skilji mikilvægi fræðslu og þekkingar á flogaveikinni. Það að 

geta leitað í eitt rit eftir fyrstu upplýsingum skiptir foreldra og kennara miklu máli.  

Þessi bæklingur og ritgerð sameina þessar grunnupplýsingar ásamt því að auka við 

þekkingu á flogaveiki. Þegar þessi grunnfræðsla er komin er svo hægt að fara að lesa 

sér til og afla sér frekari þekkingar á flogaveiki. Það er alveg ljóst að sú þekking 

kemur til með að aukast í framtíðinni en það er ekki nóg að sérfræðingar njóti hennar 

heldur verður að koma henni út meðal almennings því fræðsla og aukin almenn 

þekking skiptir sköpum í lífi fólks með flogaveiki, þar sem hún kemur í veg fyrir 

fordóma og hræðslu í garð viðkomandi.
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