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Pasienttilbud for inneliggende pasienter ved Post 1 

 

• Timeplan og temaer finner du også på nett: www.oslo-universitetssykehus.no/sse/post1 
• Se gjerne på e-læringene på forhånd: www.oslo-universitetssykehus.no/elæringepilepsi 

 

Timeplan 

Partalls-uker MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

13.00 - 13.45 

Undervisnings-
rommet 

 Sykepleier: 
Anfallsfilm  
og anfalls-typer. 

Fysioterapeut: 
Fysisk aktivitet 

Ernæringsfysiolog: 
Ernæring 
 

 

Aktiviteter  
Trening i 
gymsalen kl. 16. 

Temabasert 
samtale om 
epilepsi-
medisiner 
17.30-18.15 

Legene har 
undervisning om 
epilepsi hver 
torsdag kl. 14 - 15. 

Tur i nær-
området kl. 
10.30. 

Oddetallsuker MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

13.00 - 13.45 

Undervisnings-
rommet 

Sykepleier: 
Utredning 
og 
behandling 

Sosionom: 
Erfaringsgruppe 
Deltakere 5-7. 

Ergoterapeut: 
Epilepsi og 
hverdagsliv.  

Psykolog: Epilepsi, 
livskvalitet,  
læring og 
hukommelse. 

 

Aktiviteter  
Trening i 
gymsalen kl. 16. 

Temabasert 
samtale om 
Epilepsi og 
mestring.  
17.30-18.15 
 

Legene har 
undervisning om 
epilepsi hver 
torsdag kl. 14 - 15. 

Tur i nær-
området kl. 
10.30. 

  

http://www.oslo-universitetssykehus.no/el%C3%A6ringepilepsi
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Psykolog 

 

 

Tema 1: Livskvalitet.  

Tema 2: Om epilepsi, hukommelse og hva man kan gjøre for å oppleve bedre 
hukommelse i hverdagen. 

• Utdannelse og yrkesliv  
• Fritid og sosial fungering  
• Psykiske forhold  
• Selvstendighet  
• Oppmerksomhet og konsentrasjon  
• Utholdenhet og overskudd i hverdagen 
• Forhold som kan gi bedre livskvalitet 

Ernæringsfysiolog • Gjennomgang av Helsedirektoratets kostråd 
• Etter behov og ønske fra dere snakker vi også om: kosttilskudd, 

ernæringsrelaterte bivirkninger av anti-anfallsmedisiner og epilepsibehandling 
med ketogen diett. 

Ergoterapeut • Vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon  
• Hukommelse  
• Komme i gang med aktiviteter   
• Planlegge og organisere egen hverdag  

Sosionom • Erfaringsbasert samtalegruppe om det å leve med epilepsi/anfall.  
• Erfaringsbasert samtalegruppe er for 5-7 deltakere per gang.  

Fysioterapeut • Epilepsi og fysisk aktivitet 
o Anfall og trening 
o Utfordringer og muligheter  

• Anbefalinger og effekter av fysisk aktivitet 
• Hvordan komme i gang  

Sykepleier om 
anfall 

• Oversikt over ulike typer anfall med film. 

Legene  
underviser 

• Hva vet vi om årsaken til epilepsi? 
• Hvordan stilles diagnosen? 
• Gjennomgang av forskjellige anfallstyper? 
• Hvilke behandlingsmuligheter finnes? 

Sykepleier om 
utredning 

• Behandling av epilepsi med og uten medisiner 

Temabasert 
Samtale 
  

• Samtale om temaer fra e-læringskursene: Epilepsimedisiner eller epilepsi og 
mestring 

• Temabasert samtale er for 6-8 deltakere. 
• Grunnlaget for samtalene er at du har sett e-læringen på forhånd.  

 
 


