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Epilepsi og  
sjeldne diagnoser 

 

 

18. - 22. mars 2019 

Kontaktinformasjon 
 

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR  
SJELDNE EPILEPSIRELATERTE DIAGNOSER 
Besøksadr: G.F. Henriksens vei 29, Sandvika (SSE)  
Postadr:  Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne  
                         epilepsirelaterte diagnoser 
   Spesialsykehuset for epilepsi, SSE 
   Oslo universitetssykehus HF 
   Pb. 4950 Nydalen 
   0424 Oslo 
Tlf:   67 50 11 95 / 67 50 10 00 
E-post:  kompetansesenter-sse@ous-hf.no 
Internett: www.oslo-universitetssykehus.no/nk-se 
   

SJELDEN &  

SYNLIG 
 - et åpent, lærende og helhetstenkende 
   kompetansesenter 

mailto:kompetansesenter-sse@ous-hf.no


Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte 
diagnoser og Nasjonalt kompetansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier inviterer til 
familiekurs. 
 
Målgruppe 
Barn i aldersgruppen 0-13 år med epilepsi og en 
sjelden diagnose, deres foreldre/foresatte og søsken. 
Tirsdag vil også være åpen for tjenesteytere. 

 
Tid 
Start mandag 18. mars 2019 kl. 11.30 
Registrering fra kl. 10.00 - 11.00 
Avslutning fredag 22. mars kl. 12.15 med 
påfølgende lunsj fra 12.15 - 13.15 

 
Sted 
Frambu  
Sandbakkvn. 18, 1404 Siggerud 
(se www.frambu.no) 

 
Målsetting 
  styrke deltagernes kunnskap om epilepsi, 
    diagnosen og tilleggsutfordringene  

  høre og snakke om hvordan tilrettelegge for en 
    god hverdag 

  møte andre familier som har barn med epilepsi  
    og en sjelden diagnose 

  bygge nettverk og dele erfaringer 

 
 
 
 
 
 

Praktiske opplysninger 
Mens foreldrene er på kurs, får barna tilbud i 
Frambus barnehage og skole. Ettermiddager og 
kvelder er det aktivitetstilbud for hele familien i regi 
av Frambus aktivitetsledere. Kursstedet er tilpasset 
mennesker med funksjonshemming. 

 
Økonomiske forhold 
 familiekurset er gratis 
 reise dekkes av Pasientreiser, og må søkes av  
   den enkelte  
 det ytes opplæringspenger etter gjeldende regler  
 
Ved bekreftet deltagelse på kurset følger mer 
informasjon. 

 
Søknadsfrist 
10. februar 2019 
 
Det er begrenset antall plasser på kurset.  
 
Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du 
lurer på. 

 
Påmelding  
Vi ber om at vedlagte søknadsskjema benyttes ved 
påmelding. 
 
Søknadsskjema sendes: 
   Edel Bjørseth 
   Nasjonalt kompetansesenter for  
                   sjeldne epilepsirelaterte diagnoser 
   Spesialsykehuset for epilepsi, SSE 
   Oslo universitetssykehus HF 
   Postboks 4950 Nydalen 
   0424 Oslo 
  

Kontaktinformasjon 
tlf:  67 50 11 95 / 67 50 13 50 
e-post: kompetansesenter-sse@ous-hf.no 
 
www.oslo-universitetssykehus.no/nk-se 
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