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Seksjon for barn og ungdom med epilepsi
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

SPESIALPEDAGOGISK OBSERVASJONSENHET
Observasjonsenheten er en del av det tverrfaglige tilbudet
ved Spesialsykehuset for epilepsi
Hvem er tilbudet for?
Observasjonsenheten er for barn i alderen 0-6 år, som er
innlagt ved Seksjon for barn og ungdom mer enn tre dager.
Her vil barn og foresatte møte spesialpedagoger og barnehagelærere.
Hvordan skjer observasjonen?
• Det tilrettelegges for observasjon av barnets funksjons- og
mestringsnivå gjennom lek og aktivitet.
• Ved behov benyttes standardisert test- og kartleggingsmateriell.
• Barnet blir observert èn til èn og i små grupper med andre
barn.
• Det gjøres også observasjon og registrering av anfall og
andre episoder som kan være relatert til epilepsi.
Hvor lenge er barnet i observasjonsbarnehagen?
Oppholdstiden i observasjonsbarnehagen vil variere fra 1-4
timer daglig. Foresatte får informasjon fra avdelingen om tider
for neste dag.
Foreldreundervisning
Undervisningen omhandler hvordan epilepsi kan påvirke
barnets fungering, utvikling og læringsmuligheter, samt
pedagogisk tilrettelegging og tiltak i barnehage.
• Spesialpedagog har undervisning torsdag kl. 10-11 på undervisningsrommet.

Foreldresamtaler
Spesialpedagog har mulighet for samtale vedrørende enkeltbarn. Ønsker du samtale om barnets utvikling, tilretteleggingsbehov eller barnehagesituasjon, ta kontakt med pedagog.
Kontakt med lokale instanser
Spesialpedagog kan bidra med undervisning og veiledning til
lokale faginstanser som barnehager og Pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT). Det kan gjøres ved videomøte eller per telefon.
Barnehager og PPT kan delta på foreldreundervisningen ved
SSE og få veiledning i forhold til enkelt barn.
Tid for undervisning/veiledning avtales på forhånd, og det må
foreligge samtykke fra foresatte. Tilbud er uavhengig av om
barnet er innlagt ved SSE.
Tverrfaglig utredning
Tverrfaglig utredning er et opphold på ca. 16 dager der barnet
blir utredet av et team bestående av lege, psykolog, spesialpedagog og sykepleier. Ved behov deltar fysio- og ergoterapeut.
Resultatet av utredningen danner grunnlag for pedagogisk tilrettelegging og tiltak i barnehage og ved overgang til skole.
Teamet avslutter utredningen med utskrivningsmøte hvor foresatte og involverte hjemmeinstanser deltar. Hver faggruppe
skriver rapport fra utredningen.
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