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Kompetansesenteret er en del av Nasjonal kompetanse-
tjeneste for sjeldne diagnoser. Tjenesten retter seg mot 
sjeldne og medfødte/genetiske tilstander med behov for 
langvarige og koordinerte tjenester.  
 
Vi er et tverrfaglig senter med lege, sykepleiere, psykolog, 
spesialpedagog og kontor/informasjonsmedarbeider. Vi 
holder til på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i Bærum og 
samarbeider tett med fagmiljøene som utreder og be-
handler sjeldne, epilepsirelaterte diagnoser. 
 

Vi har kompetansesenteransvar for 
 Aicardi syndrom 
 Dravet syndrom 
 GLUT1-mangelsykdom 
 Lafora sykdom 
 Landau-Kleffner syndrom 
 Ohtahara syndrom  
 Progressiv myoklonusepilepsi, Nordsjøvarianten  
             (North Sea) 
 Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall 

(tidligere Malign migrerende partiell epilepsi (MPEI)) 

 Sturge-Weber syndrom 
 Tidlig myoklon encefalopati 
 Tuberøs sklerose kompleks 
 Unverricht-Lundborg sykdom 
 Epileptiske encefalopatier av genetisk årsak  
             (tidlig debuterende epilepsi assosiert med utviklingshemming 
             og/eller andre nevroutviklingsforstyrrelser)  

 ta kontakt dersom du lurer på om vi er aktuelt 
kompetansesenter  

 

Vi skal bidra til 
Kompetansebygging 
 vi samler, utvikler og dokumenterer kunnskap om   
      sjeldne epilepsirelaterte diagnoser bygd på forskning og 
      erfaring fra brukere og fagmiljø 

Kunnskapsspredning  
 vi formidler oppdatert og relevant kunnskap om sjeldne 
      epilepsirelaterte diagnoser 

Likeverdig tilbud 
 vi samarbeider med ulike tjenesteytere og bruker- 
      organisasjoner slik at personer med sjeldne epilepsi- 
      relaterte diagnoser får likeverdige tjenester av høy  
      kvalitet 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

Våre målgrupper  
Personer med en sjelden epilepsirelatert diagnose, deres 
familier og fagpersoner (helse-, omsorgs- og pedagogisk personell) 

er våre målgrupper.  
 
Vi er landsdekkende og trenger ingen henvisning; alle kan 
ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon på baksiden). 
 

Våre hovedoppgaver 
Rådgivning og veiledning 
 vi gir råd og veiledning til alle målgrupper 

 vi kan delta på møter, for eksempel ansvarsgruppe-
møter og oppstartsmøter for individuell plan  

Kurs og undervisning 
 vi arrangerer brukerkurs og legger til rette for at 

personer med samme diagnose, og deres familier, 
møtes 

 vi tilbyr generelle og skreddersydde (video)kurs for 
fagpersoner tilpasset målgruppen 

 vi etablerer og tilrettelegger rådgivende nettverk for 
medisinsk oppfølging og behandling av enkeltdiagnoser 

 vi underviser studenter 

Forskning og fagutvikling 
 vi har et aktivt forskningsmiljø og samarbeider med 

fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt 

 vi er oppdatert på internasjonal forskning og samler 
relevant kunnskap 

Informasjonsmateriell 
 vi utarbeider diagnoseinformasjon, samt annen 

relevant informasjon, som er tilgjengelig på våre 
nettsider (se adresse på baksiden) 

 vi bidrar med diagnoseinformasjon til Helsenorge.no  

Brukermedvirkning 
 vi er i kontinuerlig dialog og erfaringsutveksling med 

personer med diagnosen og deres familier, fagpersoner 
og brukerorganisasjoner for å utarbeide gode tilbud 

 
Vil du/barnet ditt stå i vårt register? 
Vi har godkjenning fra Datatilsynet til å føre et register over 
personer med diagnoser vi har ansvar for. Ved hjelp av 
registeret kan vi blant annet 

• ha oversikt over hvor mange som har den enkelte diagnose 
• sende invitasjoner til kurs og aktuelle forskningsprosjekter 

Du finner samtykkeskjema for å registrere deg hos oss, samt 
mer informasjon, på nettsiden vår. Ta kontakt dersom du vil ha 
samtykkeskjema tilsendt. 
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