Psykiatri

ECT - bedøvelse og behandling

Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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HVAD ER ECT?
ECT-behandling er en sikker og effektiv behandlingsform
ved visse former for svære psykiske sygdomme. ECT er en
forkortelse for det engelske Electroconvulsive Therapy - på
dansk elektrokonvulsiv terapi. Man kan nogle steder se den
misvisende gamle betegnelse ”elektrochok” brugt i nogle
sammenhænge.
Behandlingen foregår ved, at der påføres en svag elektrisk
strøm til hovedbunden. Dette udløser en sammentrækning
(krampe) i hjernen. Man er under fuld bedøvelse og oplever
derfor ingen smerter eller ubehag under behandlingen.
Denne pjece beskriver dels bedøvelsen og dels selve behandlingen.

3

HVEM BEHANDLES MED ECT?
ECT GIVES NORMALT TIL BEHANDLING AF:
· Svær depression
· Mani
· Visse former for skizofreni
· Delirøse tilstande (konfus tilstand, hvor man oplever nedsat bevidsthedsniveau og i nogle tilfælde hallucinationer
og vrangforestillinger).
Behandling med ECT står aldrig alene, men er en del af en
samlet behandling, der også indeholder fx. medicinsk behandling og samtaleterapi.
ECT GIVES OFTE NÅR:
· Anden behandling ikke har hjulpet (mange, som ikke har
fået det bedre af medicinsk behandling, oplever en bedring ved behandling med ECT)
· Anden behandling vurderes at være mindre sikker (fx.
ved voldsomme bivirkninger fra medicinsk behandling)
· Man ikke tåler anden behandling (fx. på grund af fysiske
skavanker som dårligt hjerte eller lignende der gør, at man
ikke tåler medicinen)
· Man har oplevet, at ECT har hjulpet godt tidligere
· Når det er vigtigt med en meget hurtig effekt (fx. på
grund af en overhængende fare for selvmord)
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HVEM STÅR FOR BEHANDLINGEN?
ECT-behandlingen udføres af et behandlingsteam. I teamet
indgår en psykiater, narkosepersonale og plejepersonale.
Psykiateren udfører selve behandlingen, mens narkosepersonalet varetager opgaven med at bedøve og overvåge
under bedøvelsen. Plejepersonalet observerer og hjælper
til både under behandling og opvågning.
De psykiatere, der er ansvarlige for ECT, er særligt uddannede og erfarne specialister på området. Narkosepersonalet er specialister i bedøvelse og arbejder til dagligt på
hospitalernes anæstesiafdelinger.
HVORDAN GIVES ECT?
Inden ECT-behandlingen går i gang, bliver man undersøgt
for at finde ud af, om der eventuelt er en sygdom, der skal
tages hensyn til i behandlingen. Det kan fx. være sukkersyge eller dårligt hjerte. Ved undersøgelsen bliver ens puls,
blodtryk og temperatur målt, og der bliver taget nogle blodprøver. Narkosepersonalet vurderer resultaterne af undersøgelsen og tilpasser behandlingen efter dem.
ECT gives som regel tre gange om ugen (mandag, onsdag
og fredag morgen). Det foregår i en særligt indrettet afdeling
med venteværelse, behandlingsrum og opvågningsstue.

BEDØVELSEN
Inden behandlingen med ECT vil lægen tale med dig om
bedøvelsen og få din tilladelse til, at du bliver bedøvet. Der
er tale om fuld bedøvelse. Herudover vil lægen stille dig
nogle spørgsmål om en række ting, der har betydning for
bedøvelsen. Det er spørgsmål om allergi overfor medicin
eller fødevarer, symptomer på dårligt hjerte, dårlige lunger,
stofskiftesygdomme og lignende. Der bliver også spurgt
til, om der er særlige forhold ved tænder og mundhule, der
skal tages hensyn til, da du får en tandbeskytter i munden
under behandlingen.
Der vil desuden blive lyttet til dine lunger og dit hjerte, og
din mund og hals vil evt. også blive undersøgt.
Endelig vil lægen fortælle dig om de risici og bivirkninger, der
er forbundet med bedøvelsen i ECT-behandling. De mest
almindelige bivirkninger er kvalme, opkastning og muskelsmerter.

FASTE
Normalt skal man faste i seks timer før bedøvelsen. Det
vil sige, at du ikke må spise noget. Du må dog godt drikke
vand, saft, kaffe og te (uden mælk) indtil to timer før bedøvelsen, med mindre du får andet at vide. Eventuel beroligende eller smertestillende medicin, der tages inden bedøvelsen, må gerne tages med en smule vand (hvad der lige
akkurat kan dække bunden af et glas).
Af hensyn til sikkerheden under ECT-behandlingen er det
meget vigtigt, at reglerne for faste overholdes.

RYGNING
Rygning giver større risiko for at opleve bivirkninger efter
bedøvelsen. For at mindske denne risiko, anbefales det, at
man ikke ryger i to timer før bedøvelsen. Hvis man lider af
en lunge- eller hjertesygdom, kan personalet bede om, at
man ikke ryger i tolv timer op til bedøvelsen. Som erstatning er det muligt at få et nikotinplaster.
BEROLIGENDE MEDICIN
I særlige tilfælde er det nødvendigt at give beroligende
medicin for at sikre, at man er tilstrækkelig afslappet inden
bedøvelsen. Den beroligende medicin skal som regel tages
1-1½ time inden behandlingen med ECT. Medicinen gives
enten som flydende medicin, tabletter eller stikpiller. Den
beroligende medicin kan gøre én lidt svimmel.
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PERSONLIGE GENSTANDE OG MAKEUP
Almindelige smykker som halskæder og ure skal tages
af inden bedøvelsen, så der ikke er risiko for, at de vikles
ind i udstyr eller måleinstrumenter. Også kontaktlinser,
kunstige tænder og eventuelle piercinger i munden
tages også ud for at sikre, at øjne og mundhule ikke
bliver skadet under behandlingen. Desuden skal al
øjenmakeup fjernes, så det bliver muligt at se de tynde
blodårer under huden på øjen-låget. Det giver mulighed
for at holde øje med iltningen af blodet.
Eventuel neglelak skal også fjernes, da det forhindrer personalet i at måle iltmængden i blodet gennem et måleinstrument der sættes på fingeren.

FORBEREDELSE TIL BEDØVELSE
Bedøvelsen foregår i samme rum som behandlingen eller
på en operationsgang. Bedøvelsen foregår ved, at:
· Der lægges et drop i en blodåre på hånden eller i armen
· Der bliver sat små klistermærker med elektroder på huden på brystkassen. De hedder EKG-elektroder, og de
overvåger hjertet undervejs i behandlingen
· Der bliver sat andre klistermærker med elektroder i panden og i tindingen. De hedder EEG-elektroder, og de måler aktiviteten i hjernen
· Der bliver anbragt en manchet på overarmen til at måle
blodtrykket undervejs
· Der bliver sat en lille, blød klemme på den ene pegefinger.
Den måler iltindholdet i blodet

EFTER BEDØVELSEN
Når behandlingen er overstået, slukkes der for det bedøvende middel, og man vågner efter ganske kort tid. Opvågningen sker i et separat rum eller opvågningsstue, og her
bliver du overvåget, indtil bedøvelsens virkninger er helt
væk. Opholdet i opvågningsafsnittet varer sjældent mere
end 15 minutter.
Det er helt normalt at være træt og lidt omtumlet i nogle
timer efter behandlingen.
På grund af bedøvelsen må du ikke køre bil i 24 timer efter
behandlingen.

Når alt er på plads, sprøjtes et bedøvende middel (sovemedicin) ind i kroppen via droppet i armen eller hånden, og
man falder i søvn. Mens du sover, bliver et muskelafslappende middel sprøjtet ind gennem droppet. Til sidst får du
en tandbeskytter mellem tænderne. Dette skal forhindre,
at tænderne tager skade af det sammenbid, der sker i forbindelse med ECT-behandlingen.
Under hele bedøvelsen overvåger narkosepersonalet, at
blodtryk, puls, iltmængde i blodet mm. er, som det skal
være.
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BEHANDLINGEN
Når den bedøvende medicin virker, og du sover fuldstændig, starter selve behandlingen. Gennem elektroder i tindingerne får man tilført elektrisk strøm i et kort øjeblik. Dette
udløser en krampe i hjernen. Krampen varer i under et minut, og den muskelafslappende medicin gør, at det kun giver mindre rystelser i kroppen.
ECT-behandling gives som en serie af behandlinger over
en periode. Det er forskelligt, hvor mange behandlinger den
enkelte patient har brug for, men til eksempel er det typiske antal behandlinger ved depression 12-16. Nogle klarer
sig med færre, mens andre skal have flere for at opnå en
bedring.
HELBREDER ECT?
ECT er en meget effektiv og hurtig metode, når det gælder
om at skabe lindring af visse typer af psykiske sygdomme.
Efter behandlingen med ECT, er det nødvendigt at fortsætte med medicinsk behandling for at forebygge tilbagefald.
Der kan også gives forebyggende behandlinger med ECT.
SIKKERHED
Der er ikke større risici forbundet med behandling med ECT,
end der er med medicinsk behandling.
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ECT er en meget velafprøvet metode, og der gives cirka
2000 serier af ECT-behandlinger om året i Danmark.
BIVIRKNINGER
Som ved enhver anden behandling er der stor forskel på,
hvor mange og hvor omfattende bivirkninger, man oplever
ved ECT. Nogle oplever blot lidt muskelømhed, mens andre
oplever en påvirkning af korttids- eller langtidshukommelsen.
ALMINDELIGE BIVIRKNINGER
De mest almindelige bivirkninger ved ECT-behandling er:
· Forvirring når man vågner. Dette skyldes både bedøvelsen og behandlingen, og forsvinder som regel inden for
en time.
· Hovedpine. Dette kan afhjælpes med mild smertestillende medicin (hovedpinepiller), og forsvinder efter kort tid.
· Muskelømhed. Dette skyldes, at musklerne har været
i krampe. Det minder om den muskelømhed, man kan
opleve efter hård motion. Ømheden kan afhjælpes med
mild smertestillende medicin og forsvinder efter kort tid.
Herudover oplever nogle patienter problemer med at huske
- såkaldte hukommelsesproblemer. Der kan være en effekt
på både kortids- og langtidshukommelsen.

PROBLEMER MED KORTTIDSHUKOMMELSEN
I tiden efter behandlingen kan det være svært at huske ny
information som fx. indholdet af en samtale, man lige har
haft, eller noget man lige har læst. Denne form for hukommelsesbesvær varer kun kort tid – typisk mellem et par
uger og op til en måned efter, at serien af ECT behandlinger er afsluttet. Der er altså ikke tale om nogen permanent
skade på hjernens evne til at huske.

SJÆLDNE BIVIRKNINGER
· Kvalme i højst et par timer. Dette skyldes bedøvelsen.
· Hjertekomplikationer hos patienter med hjertelidelser
· I meget sjældne tilfælde opstår der mere omfattende
hukommelsesgener, men man ved endnu ikke om det
skyldes ECT-behandlingen alene eller om det eventuelt
også er en konsekvens af svær depression.

PROBLEMER MED LANGTIDSHUKOMMELSEN
Nogle oplever, at de kan have svært ved at huske ting, begivenheder eller personer, der ligger længere tilbage i tiden
i ugerne og månederne før behandlingsforløbet. Dette problem med hukommelsen bliver også bedre, når serien af
ECT-behandlinger er afsluttet. Der kan dog i nogle tilfælde
være begivenheder, der ikke dukker op igen i hukommelsen,
og det gælder især begivenheder, der fandt sted lige op til
behandlingen med ECT.
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MERE INFORMATION
Læs mere om psykisk sygdom og behandling på
www.psykiatri-regionh.dk/patientinfo
Du har også mulighed for at henvende dig hos PsykInfo
for yderligere information, rådgivning og vejledning om
psykisk sygdom. PsykInfo er et psykiatrisk informationscenter, placeret midt i København, der henvender sig til
alle borgere, der har brug for viden om psykisk sygdom.
Se www.psykinfo-regionh.dk.

Har du flere spørgsmål?
I PsykInfo svarer vi på spørgsmål om psykisk sygdom - om symptomer, årsager
og behandling. Vores sygeplejerske tilbyder telefonisk eller personlig anonym
rådgivning til dig, der står i en svær og ukendt situation – også som pårørende.
Vi hjælper med at skabe overblik i et ofte indviklet behandlingssystem, og vi
kender de relevante tilbud. PsykInfo har ikke behandling eller længere samtaleforløb, men alle der henvender sig får viden til at komme videre.

Eller ring 3864 1300. Se www.psykinfo-regionh.dk

PsykInfo

Psykinfo er et informationscenter under Region Hovedstadens Psykiatri.
Besøg os i Rosengården 14, 1174 København K. Lige ved Nørreport station.

Viden
der får
dig
videre
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Denne pjece er til dig, der er patient i Region Hovedstadens Psykiatri og til dine pårørende. Med pjecen vil vi gerne bidrage
til, at du og dine pårørende oplever et godt og sammenhængende behandlingsforløb – og et godt samarbejde med Region
Hovedstadens Psykiatris personale.
Det er dig og dine nærmeste, der lever med sygdommen, og bedst ved, hvordan du har det, og hvordan din sygdom påvirker
dit liv.
Vi lægger vægt på, at du gennem hele forløbet er velinformeret om behandlingen og du er altid velkommen til at stille
spørgsmål.
PATIENTEN I CENTRUM
Behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri består ofte af en kombination af flere behandlingsformer og tager altid udgangspunkt i patientens individuelle og mest akutte behov. Derfor er ingen behandlingsforløb helt ens.
Psykiatriens personale har en faglig indsigt i, hvordan psykiske sygdomme kan udvikle sig og behandles. Vi ønsker at høre,
hvordan du oplever din sygdom, og hvad dit mål med behandlingen er. Begge dele tager vi udgangspunkt i, når vi i samarbejde planlægger behandlingen.
Målet er, at du ved hjælp af behandlingen kan blive helbredt eller få det væsentligt bedre. Det er forskelligt, hvornår og hvor
meget mennesker med psykisk sygdom kommer sig. Men med den rette behandling kan alle udvikle sig og skabe eller genoptage en hverdag.
REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI
Mange mennesker kommer i løbet af livet i berøring med en psykisk sygdom. I Region Hovedstadens Psykiatri behandler
vi hvert år ca. 50.000 børn og voksne for forskellige psykiske sygdomme. Behandlingen foregår både ambulant, via
opsøgende teams, og når det er nødvendigt, ved indlæggelse.
Region Hovedstadens Psykiatri
Kristineberg 3
2100 København Ø
Tlf: 3864 0000
www.psykiatri-regionh.dk
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