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Sjekkliste ved henvisning til Spesialsykehuset for epilepsi, SSE 
Solbergtoppen rehabilitering 
 
Skjemaet fylles ut og legges ved henvisningen. 
 
Pasient:  
Fødselsnummer:  
Telefon:  
 
Hvem kan henvise: 
Voksenavdelinger, habiliteringstjenesten, psykiatrien og nevrologiske avdelinger over 
hele landet, samt fastleger. Pasientene bør ha vært utredet for epilepsi/anfallslidelse i 
spesialisthelsetjenesten lokalt, før pasienten henvises SSE. 

 
Henvisningen bør inneholde opplysninger om; 
 Anfallssituasjon og beskrivelse av anfall 
 Funksjonsnivået til pasienten 
 Psykososial problemstilling 
 Evt. behov for tolk. Spesifiser hvilket språk 
 Aktuell og tidligere medikasjon 

 
 
Hvilken innleggelse ønskes (mer informasjon om de ulike alternativene på side 2): 
□ Yrkesrettet rehabilitering (oppholdets varighet: ca. 12 uker)  
□ Psykososial rehabilitering (oppholdets varighet: ca. 4-6 uker) 
□ Epilepsiopererte fra 3 mnd. postoperativt og senere (1-7 dager) 
□ PNES oppfølging, 2-4 uker, individuelt eller gruppe,  (14 dager) 
      
 
Rehabiliteringen omfatter blant annet:  
 Yrkesrettet rehabilitering med arbeidstrening 
 Sosial trening 
 Fysisk trening 
 Ferdighetstrening, for eksempel bo-trening, matlaging 
 Aktivitets- og fritidstilbud 
 Medisinsk oppfølging 
 Kartlegging av hjelpebehov- og tiltak 
 Koordinering av samarbeid mellom deltaker og hjemmekommune / relevante instanser (IP, 

sysselsetting, økonomi, skadeforebyggende tiltak m.m.) 
 Samtaler individuelt og i grupper 
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Yrkesrettet rehabilitering (ca. 12 uker):  
Den yrkesrettede rehabiliteringen foregår i samarbeid med arbeidsmarkedsbedriften Arba 
Inkludering as (www.arba.no)  på Rud i Bærum. Pasienten er innlagt på Solbergtoppen under hele 
perioden og det er tett samarbeid mellom Solbergtoppen og Arba Inkludering. 
Rehabiliteringsprogrammet består av ev. en teoridel med forelesninger, gruppearbeid osv, og en 
praktisk del hvor man deltar på forskjellige arbeidsstasjoner internt på Arba Inkludering eller 
eksternt. Alle gjennomgår en interessetest, har egen veileder og får sluttrapport ved avslutning av 
programmet. Det opprettes kontakt med lokalt NAV.  
 
Psykososial rehabilitering (ca. 4-6 uker):  
Den psykososiale rehabiliteringen består av kartlegging og trening på ferdigheter, for eksempel innen 
botrening, matlaging, medisininntak, sosialt og annet. Det kartlegges behov for hjelp fra kommunale 
instanser, behov for skadeforebyggende tiltak, hukommelseshjelpemidler og lignende. Det lages 
individuelle rehabiliteringsplaner med individuelle ønsker og målsetninger. Det tas kontakt med 
hjemkommune ved behov.  
 
Epilepsiopererte (1-7 dager):  
Det gis tilbud om rehabilitering til alle som er operert for epilepsi, inkludert implantasjon av 
vagusnervestimulator, VNS. Rehabiliteringstilbudet er individuelt tilpasset, og det tas utgangspunkt i 
den enkeltes situasjon er etter operasjonen.  
 
PNES (2-4 uker):  
Det tilbys et oppfølgingsopphold for mennesker med psykogene non-epileptiske anfall (PNES). 
Formålet med oppholdet er å lære mer om PNES og med fokus på økt mestring. Det planlegges 
videre behandling lokalt, oftest DPS.  
 
 

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