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Vil du vite mer om oss? Besøk vår informasjonsside
Her finner du lenke til e-læringskurs, filmserien som svarer på de vanligste spørmål om 
epilepsi, og du kan se undervisningsfilmer om epilepsianfall, der skuespillere spiller 
anfall. 

 

REGIONAL KOMPETANSETJENESTE FOR
EPILEPSI OG AUTISME 

Kompetansetjenestens oppgaver 
• Styrke kvaliteten på tjenestene innenfor epilepsi og autisme i Helse 

Sør-Øst. 
• Ivareta, bygge opp og formidle kompetanse innenfor spesialisthelse-

tjenesten og kommunene.
• Gi informasjon, undervisning/kurs, råd og veiledning til fagpersoner.

Filmserien har 16 korte episoder på norsk og engelsk. Bildet er fra episoden: Er epilepsi bare anfall? 
Illustrasjonsfoto: Nitterberg film og TV.

Scann QR-koden med mobilen eller gå til:
• oslo-universitetssykehus.no/epilepsiogautisme



E-læringer om autisme
 
• helsekompetanse.no (eget kapittel om epilepsi)

E-læringer fra SSE for pasienter og pårørende 
• oslo-universitetssykehus.no/elæringepilepsi

1) Epilepsi og mestring
Du får informasjon epilepsi og om 
behandling. Kurset kan gi økt 
forståelse, egenmestring og sikkerhet.
English version: Living with epilepsy.

2) Epilepsimedisiner
Kurset gir informasjon og praktiske råd 
om epilepsimedisiner. 
English version: Antiepileptic drugs.

3) Anfall og trygghetstiltak
Enkle grep du kan gjøre for å få en tryggere hverdag med anfall.

4) Epilepsi og fysisk aktivitet
Kurset handler om hvordan du som har epilepsi kan være i fysisk aktivitet.

5) Epilepsi- sosiale konsekvenser, tjenester og ytelser
For noen kan epilepsi medføre sosiale konsekvenser på ulike områder. For eksempel 
det å mestre hverdagen, utdanning, arbeid og økonomi. Er du blant dem som kan 
ha behov for tjenester og ytelser fra hjelpeapparatet? E-læringskurset gir deg 
oversikt over tilbudene. 

6) Epilepsi og hukommelse
Kurset gir informasjon om sammenhengen mellom epilepsi og hukommelse.

7) Episnakk
Kurs om epilepsi for barn. Passer for barn mellom 5 og 12 år, men kan brukes av alle. 

E-læringskursene er gratis og kan gjennomføres når du selv 
ønsker. Illustrasjonsfoto: Forandringsfabrikken 



Fagansvarlig: Nann Hauge
Dato: 21.02.22

Regional kompetansetjeneste
for epilepsi og autisme HSØ
Telefon: 67 50 13 57 (ma-to 8.30-14.30)

Postadresse:  Oslo universitetssykehus HF
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
Avdeling for kompleks epilepsi
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi 
Les om utredning, behandling, oppfølging og 
rehabilitering ved epilepsi:
• epilepsibehandling.no

Du kan laste opp retningslinjen som gratis app via 
App store/Play Store. Velg «MyMedicalBooks» (MBB), 
deretter «Administrere bøker» og «kunnskapsbasert 
retningslinje om epilepsi»

Vil du følge SSE på Facebook? 
• facebook.com/spesialsykehusetforepilepsi/

 91 50 27 70

Du kan laste opp retningslinjen som app. 
Illustrasjonsfoto: Sunnsoft

Dette er en tverrfaglig 
rapport som er skrevet 
av SSE i samarbeid med 
NevSom. Den retter seg 
mot fagpersoner innen 
helsevesenet, skolen og 
barnehager. 

Rapporten er ment som et 
oppslagsverk. Den har en 
detaljert innholds- 
fortegnelse og en ordliste 
som forklarer faguttrykk.

Fagrapport om epilepsi og autisme 
Last opp fagrapporten fra vår informasjonsside 
• oslo-universitetssykehus.no/epilepsiogautisme


