
 

Hvat kann gerast at fyribyrgja at barnið fær fepurkrampar aftur? 

Lat barnið vera tunt ílatið um tað fær fepur og gev tí kanska eitt lak 

oman yvir seg í staðin fyri dýnu. Hav sovikamarið svalligt og gev 

barninum nógv og kalt at drekka. 

Um barnið framvegis hevur høgan fepur kann ein geva panodil 6 

hvønn tíma í nøgd eftir leiðbeining. 

 

Hvat geri eg, um barn mítt aftur fær fepurkrampar? 

Legg barnið á liðina á einum mjúkum stað at verja móti stoyti.  

 

Gev stesolid klysma í rumpuna í ávísta nøgd, oftast 5 mg at byrja við, 

sum vanliga fær herðindið at steðga aftan á 2-4 minuttir. Um barnið 

framvegis krampar aftan á 5 minuttir, kann diazepam klysma gevast 

eina ferð afturat. 

 

Ring eftir lækna. Fepurkrampar eru ikki vandamiklir, men í 

sjáldsomum førum kann meningitis geva somu eyðkenni og er tí 

umráðandi at barnið verður kannað aftan á herðindið at útihýsa 

álvarsligar orsøkir til fepursjúkuna. 
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Er tað vanligt at fáa fepurkrampar? 

Fepurkrampar eru ikki sjáldsamir. Eini 2 - 4 % av øllum børnum 

fáa eitt ella fleiri fepurkrampaherðindi áðrenn tey fylla 5 ár. 

Aldur 

Fepurkrampar koma oftast tá barnið er 1 til 3 ára gamalt  men 

kunnu koma frá 6 mánaðir til 6 ára aldur. 

Fepursjúkan 

Fepurkrampar koma, sum navnið sigur, bert í samband við 

fepur, sum til dømis kann stava frá virusinfektión, hálsbruna, 

lungnabruna ella barnavaksinatión. 

Hægri fepurin er, størri er vandin fyri fepurkrampum. 

Fepurkrampar koma ofta so tíðliga í sjúkuni, at ein kanska ikki 

enn hevur varnast at barnið hevur fingið fepur. Kramparnir 

kunnu tó eisini koma fleiri dagar aftan á at barnið hevur fingið 

fepur. 

 

Hví fáa summi børn fepurkrampar? 

Ein veit, at vit øll kunnu fáa krampar um heilin verður 

ávirkaður nóg harðliga av t.d. svøvntroti, likamligari ella 

sálarligari strongd, fepri, lágum blóðsukri og øðrum. Summi 

børn hava lyndi lættliga at fáa krampar um fepurin gerst høgur 

og er hetta viðhvørt ættarbregði. Lyndið at fáa krampar av fe-

puri hvørvur altíð, so hvørt heilin búnast tá barnið verður eldri.  

2 

Hvussu sýnast kramparnir? 

Hóast fepurkrampar eru meinlíkir epileptiskum herðindi er ikki 

talan um epilepsi.  

Eitt herðindi kann vera veikt, har barnið gerst fjart og ristist 

eitt sindur. Tað kann eisini vera sterkari, har barnið fyrst 

spennir í øllum kroppinum og síðani fær rykkingar í ørmum og 

beinum fyri síðani at missa vitið, venda hitt hvíta úr eygunum 

og andar tungliga og kanska blánar um varrarnar. Onkuntíð 

kann barnið eisini gerast púra slakk og tá sjálvt herðindið er 

av, eru flestu børn í ørviti, móð og sovna.  

Flestu herðindi eru heilt stutt, 2-4 minuttir men uml. 10% av 

tilburðunum vara longri, í hálvan tíma ella longri og onkuntíð 

koma fleiri herðindi upp í saman. 

 

Fær barnið fepurkrampar aftur? 

Ikki øll, men umleið 1/3 av børnum innløgd við fepurkrampum 

fáa fleiri herðindi. Størstur er vandin fyri endurtøku um barnið 

er lítið (yngri enn 15 mánaðir), um ættarbregði er til 

fepurkrampar ella epilepsi, um fyrsta herðindið vardi leingi og 

sjálvsagt um barnið ofta er sjúkt við fepri. 

 

Fær barnið mein av fepurkrampum? 

Nei, fepurkrampar eru ikki lívshóttandi, og eru nærum 

ongantíð atvold til heilaskaða, epilepsi ella trupulleikar at 

fylgja skúlafrálæru. 
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