Sjekkliste ved henvisning til Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
Seksjon for voksenepilepsi
Pasient:
Fødselsnummer:
Henvisende instans/lege:
Henvisningen bør inneholde opplysninger om;
 Pasientens bakenforliggende sykdom
 Anfallssituasjon og beskrivelse av anfall
 Pasientens kognitive og fysiske funksjonsnivå og evt. behov for bistand i hverdagen
 Pårørendes navn og telefonnummer
 Evt. behov for tolk. Spesifiser hvilket språk
 Aktuell og tidligere medikasjon

Skjemaet fylles ut og legges ved henvisningen.

Hvilken innleggelse ønskes (mer informasjon om de ulike alternativene på side 2):
□ Diagnoseavklaring (21 dager)
□ Medisinsk utredning (14 -21 dager)
□ Operasjonsutredning (10 -14 dager)
□ Diett oppstart - Modifisert eller Ketogen diett (4dager)
□ Førerkortvurdering (3-5 dager)
□ Annet, spesifisér:
EEG-undersøkelser utført:
□ Standard EEG
□ Søvn-deprivert EEG
□ Annen EEG-undersøkelse:……………
□ Spinalvæskeundersøkelse
□ Genetisk analyse
□ Metabolsk screening

MR caput: send inn kopi av u.s. /beskrivelse
□ Standard MR caput
□ 1,5 Tesla MR med epilepsiprotokoll
□ 3 Tesla MR med epilepsiprotokoll
□ EKG-undersøkelse (24 timer)
□ Andre undersøkelser:

Legg ved beskrivelser/kopi av prøvesvar inkl. svar på psykologiske utredninger
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Diagnoseavklaring (21 dager):

Det blir gjennomført langtidsregistering for anfallsklassifisering samt klinisk undersøkelse,
observasjon i sengeenhet. Henvisning til psykiatrisk kartlegging ved psykosomatisk avdeling,
Rikshospitalet. Oppfølging etter utskrivning ved henvisende lege, samt evt. ved Spesialsykehuset
for epilepsi, SSE. Henvisning til relevant spesialitet (for eksempel DPS) ved behov.

Medisinsk utredning (14-21 dager):

Pasienten legges inn 14-21 dager avhengig av problemstilling. Seksjonen vurderer hvilke
undersøkelser som bør tas under oppholdet. Oppfølging etter utskrivelse ved henvisende lege,
samt ev. ved SSE.

Operasjonsutredning (10-14 dager):

Dersom pasienten har en fokal epilepsi bør man vurdere utredning med tanke på kirurgisk
behandling etter behandling med to adekvate antiepileptika uten å oppnå tilfredsstillende effekt.
Innleggelsen innebærer 5 døgns EEG med videoovervåkning. Videre utredning og oppfølging
ved SSE, og i samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet.

Diettbehandlinger:

Ved behandlingsrefraktære epilepsier er diettbehandling viktig å vurdere dersom pasienten er
motivert.

SSE tilbyr modifisert ketogen diettbehandling og andre typer diettbehandling, der pasient legges
inn i 2-5 dager og starter dietten hjemme. Pasienten kommer til poliklinisk samtale i forkant av
oppstart. Oppfølging skjer vekselvis poliklinisk og ved innleggelser ved SSE. Både klinisk
ernæringsfysiolog og overlege følger pasienten.

Førerkortvurdering (3 dager):

Pasienten ligger inne ca. 3-5 dager. Det foretas langtid EEG-registrering.

Henvisninger sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
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