
Nytt e-læringskurs:

Epilepsi, utviklingshemming og 
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
Avdeling for kompleks epilepsi -  SSE, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte  
diagnoser ved Oslo universitetssykehus og Ambio Helse har gleden av å lansere et helt nytt  
fordypningskurs i epilepsi for helsepersonell.

Grunnleggende kunnskap om epilepsi er viktig for at helsepersonell skal føle seg trygge, spesielt i en anfallssituasjon. 
Dette fordypningskurset er spesielt tilpasset personell som jobber i omsorgsboliger med denne type problematikk.

Kurset kan inngå i “epilepsipakken” eller kjøpes separat. “Epilepsipakken” består av to e-læringskurs:  
Grunnkurs i epilepsi og dette nye fordypningskurset. 

Praktisk informasjon rundt kurset: 
Kurset er godt tilpasset alle typer helsepersonell som; personell med 
3-årig høgskoleutdanning, helsefagarbeidere, ufaglærte/assistenter, 
og er tilgjengelig som oppslagsverk for kandidaten i 1 år etter endt 
eksamen. Faglig og teknisk support fra Ambio Helse underveis. Kurset 
er utviklet i samarbeid med Avdeling for kompleks epilepsi - SSE,  
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser 
ved Oslo universitetssykehus og Ambio Helse. Det er kvalitetssikret av 
en uavhengig referansegruppe bestående av blant annet representant 
fra Epilepsiforbundet og fagpersoner fra SSE.

AMBIO Helse AS støtter opp under kompetansehevingen i det norske helsevesenet gjennom fagutvikling, rekruttering, vikarformidling og helhetlige omsorgs- 
tjenester. AMBIO Helse AS er en del av AMBIO Gruppen som består av AMBIO Miljørådgivning, AMBIO Ingeniørtjenester, AMBIO Rekruttering og AMBIO Helse.

Grunnkurs i epilepsi: 
  Hva er epilepsi 
  Anfallsklassifisering 
  Når anfallet ikke går over av seg selv 
  Anfallsobservasjon og dokumentasjon
  Behandling og oppfølging 
  Andre forhold når pasienten har epilepsi 
  Epilepsi og psykisk utviklingshemming

Epilepsi og sjeldne diagnoser:
  Epilepsi
  Epilepsi og autisme
  Andre vanlige tilleggsdiagnoser
  Sjeldne epilepsirelaterte syndromer
  Epilepsisyndromer
  Opplæring og utvikling
  Livskvalitet

AMBIO Helse AS |  tlf: +47 22 41 17 02 |  e-post: kurs@ambiohelse.no  www.ambiohelse.no

Priser
Grunnkurs i epilepsi  kr 240,- 
Epilepsi og sjeldne diagnoser kr 240,-
Epilepsipakken (spar kr 80,-)   kr 400,- 
Alle priser er eks. mva

Les og lær mer på helsekursportalen.no

To e-læringskurs om  
epilepsi relanseres med  
filmklipp av anfall
Grunnleggende kunnskap om epilepsi er viktig for at helsepersonell skal føle seg trygge,  
spesielt i en anfallssituasjon.

Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser 
ved Oslo universitetssykehus og Ambio Helse har samarbeidet om disse to kursene om epilepsi.  
Målgruppen for kursene er helsepersonell, ansatte i barnehager, skoleverket, PPT, BUP, pårørende og 
andre som har ansvar for personer med epilepsi. Personer med epilepsi kan også ha glede av kursene.

Generelt om epilepsi, med filmklipp av anfall
■■ Hva er epilepsi
■■ Anfallsklassifisering
■■ Når anfallet ikke går over av seg selv
■■ Anfallsobservasjon og dokumentasjon
■■ Behandling og oppfølging
■■ Andre forhold når pasienten har epilepsi
■■ Epilepsi og utviklingshemming

Kursene kan kjøpes alene eller sammen i én pakke.

Priser (eks mva.): 
Grunnkurs i epilepsi kr 240,
Epilepsi og sjeldne diagnoser kr 240,-
Epilepsipakken (spar kr 80,-) kr 400,-

For mer informasjon om kursene  
og hvordan du bestiller: gå inn på  
www.helsekursportalen i dag.

AMBIO Helse støtter opp under kompetansehevingen i det nordiske helsevesenet gjennom e-læring, analyser, rekruttering og vikarformidling.

Epilepsi, utviklingshemming og sjeldne  
epilepsirelaterte diagnoser

■■ Epilepsi
■■ Epilepsi og autisme
■■ Andre vanlige tilleggsdiagnoser
■■ Sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
■■ Epilepsisyndromer
■■ Opplæring og utvikling
■■ Livskvalitet
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