
Ráðleggingar fyrir
foreldra og aðstandendur

barna með flogaveiki

Að byrja í skóla



Þegar 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 mikil-
vægt 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 foreldrar þeirrra. Það er mjög
mikilvægt að allir sem eru í nánasta
umhverfi barnsins séu vel upplýstir
um sjúkdóminn og kunni helstu
viðbrögð.
Því miður er almenn þekking á
flogaveiki yfirleitt ekki mikil og því
er mikilvægt að foreldrar séu
ákveðnir og fylgist með að allt sé
eins og best verður á kosið.

Þessi bæklingur er ætlaður fyrir foreldra og aðstandendur barna
með flogaveiki hvort sem er við upphaf skólagöngu eða þegar
barnið greinist með flogaveiki.

Í þessum bæklingi er fjallað um flog og helstu gerðir floga. Einnig
verður farið yfir helstu atriði sem foreldrar þurfa að fylgja eftir til
að veita barni sínu öryggi og vellíðan í skólanum.
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Hvað er flogaveiki?

Flogaveiki er eitt algengasta tauga-
læknisfræðilega einkennið í heiminum.
Flogaveiki er ekki smitandi, ekki
sjúkdómur né geðrænir erfiðleikar.
Milli floga starfar heilinn á eðlilegan
máta. Allir geta fengið flogaveiki
einhvern tíman á ævinni óháð kyni,
þ jóðerni, stöðu eða kynþætti.
Flogaveiki er truflun á taugaboðum í
heila. Ofvirkni í rafboðum heilans
veldur breyttri meðvitund, óvenju-
legum líkamshreyfingum eða/og
breyttri hegðun sem saman verða flog.

„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.”
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Áður en skólaganga hefst.
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.

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.

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.

Því er það mjög mikilvægt að foreldrar sjái til þess að kennarinn
fái þá fræðslu um barnið sem hann þarf á að halda.

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.
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Í upphafi skólagöngu.
Mikilvægt er að í upphafi skólagöngu sé tekið 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.

Það getur skipt öllu máli að aðstæður í skólanum séu þannig að
barnið geti haldið áfram sinni iðju eftir flog án teljanlegra vandræða.
Því er mikilvægt að búið sé að undirbúa viðbrögð og annað fáið
barnið flog.
•    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.

• 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.

• 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.

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 öðrum þáttum
en flogaveikinni og er mikilvægt að meta barnið út frá þeim þáttum.
Það þarf að taka tillit til flogaveikinnar en hún á ekki að vera
aðalatriðið.
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Bekkjarfélagar
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 deyji.
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 bekkjar-
félögunum getur oft gert meiri
skaða en flogin sjálf.

Nemendur sem eru vel upplýstir um
flogaveiki eiga auðveldara með að
skilja og sýna barninu skilning ef það
fær flog í skólastofunni.
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Aðrir foreldrar
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 foreldrar annarra barna eru nefndir eru ástæðurnar margar.
• Barnið kemur til með að leika sér við bekkjarfélaga sína og því

er mögulegt að það fái flog í heimahúsi. Foreldrar bekkjarfélag-
anna 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
hjá lpað  s ínum 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
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.
Einnig er sniðugt að dreifa til foreldra fræðslu um flogaveiki ásamt
viðbrögðum fái barnið flog. Þetta veitir bæði ykkur og öðrum
foreldrum öryggi og kemur í veg fyrir óþarfa ótta.
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Tegundir floga.
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.
Hér á eftir koma helstu gerðir floga. Upplýsingar um þær eru
fengnar af síðu Laufs samtaka flogaveikra www.lauf.is 

Krampaflog
Sá sem fær krampaflog missir meðvitund, dettur, blánar jafnvel í
framan og taktfastir kippir eða krampar fara um líkamann. Oft sést
froða í munnvikum sem stundum er blóðlituð ef tunga eða gómur
særist. Í byrjun krampans getur heyrst hávært óp sem stafar af því
að kröftugur vöðvasamdráttur þrýstir lofti úr lungum. Af sömu
ástæðu getur þvagblaðra og ristill tæmst. Þegar flogið er gengið
yfir (það gerist yfirleitt innan fárra mínútna), kemst viðkomandi
aftur til meðvitundar og eftir hvíld er hann oftast fær um að hverfa
aftur til fyrri iðju.

Störuflog
Þessi gerð floga hefur einnig áhrif á stóran hluta heilans. Þau valda
stuttu rænuleysi oftast nokkrar sekúndur. Þau lýsa sér þannig að
viðkomandi missir skyndilega meðvitund án þess að detta. Starir
fram fyrir sig, sjáöldur víkka, eitt augnablik og heldur síðan áfram
þar sem frá var horfið án þess að átta sig á að nokkuð hafi gerst.
Stundum sjást kippir í andliti eða útlimum. Köstin geta komið
mörgum sinnum á dag og geta auðveldlega farið fram hjá
aðstandendum og kennurum. Stundum er talið að um dagdrauma
eða vísvitandi einbeitingarleysi sé að ræða. Þessi gerð floga hefst
nær alltaf fyrir 15 ára aldur og hættir fyrir 20 ára aldur í um 80%
tilfella. Lyfjameðferð er mikilvæg til að hafa hemil á flogunum og
til að hindra hugsanlegar aðrar gerðir floga.
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Fallflog
Sá sem fær fallflog fellur fyrirvaralaust vegna þess að skyndilega
tapast vöðvastyrkur, allur líkaminn verður slappur, einstaklingurinn
missir meðvitund og getur fallið illa og meitt sig.

Kippaflog
Skyndilegir útlimakippir, meðvitund tapast ekki alltaf. Slík flog geta
komið mörg í röð og yfirleitt dettur viðkomandi ekki.

Staðbundin flog
Ráðvilluflog
Í ráðvilluflogi tapast meðvitund, annað hvort að hluta eða alveg.
Oft fylgir starandi augnaráð, munnhreyfingar og síðan ósjálfráð
hegðun. Það fylgja engir vöðvakrampar, en viðkomandi virðist í
draumkenndu ástandi og sýnir engin viðbrögð þegar yrt er á hann.
Hegðun hans er klaufaleg og beinist ekki að neinu sérstöku. Hann
getur farið að fitla við fötin sín eða hluti í kringum sig og jafnvel
afklæðst. Hann getur hlaupið um og virst hræddur. Sé reynt að
hindra hann eða halda honum föstum getur hann brugðist við með
ofsa. Þegar hegðunarmynstur er mótað eru flogin oftast eins í hvert
skipti. Flogið varir í nokkrar mínútur en einstaklingurinn getur verið
ringlaður í langan tíma á eftir. Hann man yfirleitt ekki hvað gerist
meðan flogið stóð yfir eða hann hefur þokukenndar minningar um
það. Einstaklingur í ráðvilluflogi getur virst drukkinn eða undir
áhrifum lyfja.

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.
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Fyrsta hjálp

Venjulegt krampaflog hjá einstaklingi með flogaveiki er ekki
neyðarástand jafnvel þó að það líti út fyrir að vera það. Flogið
hættir af sjálfu sér eftir nokkrar mínútur án eftirkasta. Flestir geta
haldið áfram þar sem frá var horfið eftir nokkra hvíld og þurfa litla
eða enga aðstoð við að komast leiðar sinnar.

Hvernig á að bregðast við
• Haldið ró ykkar
• Losið um þröng föt
• Reynið að fyrirbyggja meiðsl
• Ekki setja neitt upp í munn
• Hlúið að viðkomandi
• Verið til staðar þar til fullri meðvitund er náð

Það er ekki þörf á að hringja í sjúkrabíl:
• Ef hægt er að sjá (t.d. á SOS-Medic Alert- eða öðrum merkjum

eða skilríkjum sem geta sagt til um sjúkdóm viðkomandi) að hér
sé um flogaveiki að ræða

• Ef floginu lýkur innan 5 mínútna
• Ef engin merki eru um meiðsl, líkamlegar þjáningar eða þungun

Hringja skal á sjúkrabíl:
• Ef flogið á sér stað í vatni
• Ef engin leið er að sjá að hér sé um flogaveiki að ræða (merki

eða skilríki)
• Ef um barnshafandi konu, slasaðan eða sykursjúkan einstakling

er að ræða
• Ef eitt einstakt flog varir lengur en 5 mín.
• Ef einstaklingur í ráðvilluflogi er ekki komin til meðvitundar

eftir 20 mínútur.
• Ef annað flog hefst stuttu eftir að fyrra flogið hættir
• Ef einstaklingurinn kemst ekki til meðvitundar t.d. eftir að

kippirnir eru hættir

Hafðu í huga að skilningur, kunnátta og virðing er besta
hjálpin því það er ekkert þægilegt að fá flog



Að lifa með flogaveiki

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 flogaveikinni 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.

Það hvernig tekst til að lifa með floga-
veikinni er að mestu undir ein-
staklingnum sjá lfum komið  þó
umhverfið geti bæði latt og kvatt.
Heilsusamlegt líferni og jákvætt viðhorf
ásamt því að taka lyfin samvisku-
samlega er það mikilvægasta. Það að
einstaklingurinn sé sjálfur meðvitaður
um hvað þarf að gera er mikilvægt og
eftir því sem hann hefur betri
upplýsingar, þeim mun meiri líkur eru
á því að hann dreifi þeim til ættingja
og vina og auki þar með almenna
þekkingu á flogaveiki.
Skólinn skipar mikilvægan sess í því að
einstaklingurinn sé sáttur við floga-
veikina og skammist sín ekki fyrir hana.
Ef vel er unnið með nemanda með
flogaveiki býr hann að því alla ævi en
að sama skapi býr hann að slæmri
reynslu alla ævi.
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Mikilvægt er að hafa í huga:

• Að 4-10 af hverjum 1000 eru með
flogaveiki

• Að allir geta fengið flogaveiki
hvenær sem er Að
skilgreiningin á flogaveiki er mjög
víðtæk og nær jafnt til
einstaklinga sem flogum er haldið
í skefjum hjá og þeirra sem fá
óviðráðanleg, tíð, alvarleg og
langvinn krampaflog Að
stundum fylgja flogin föstu
mynstri en þau geta einnig verið
algjörlega óútreiknanleg Að
sumir finna fyrir aðkenningu áður
en þeir fá flog

• Að flest flog ganga fljótt yfir og
hjá mörgum er auðvelt að hafa
stjórn á þeim Að einkenni
floga eru breytileg frá einum
einstaklingi til annars

• Að flogaveiki er heilsufarsástand
sem krefst skilnings og
viðurkenningar.
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