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Spesialsykehuset for epilepsi, SSE 

 
 høyt faglig nivå innen epilepsi  
 bred differensialdiagnostisk kompetanse 
 bred tverrfaglig tilnærming ved utredning og     
behandling  
 lang erfaring med mennesker med sammensatte behov 
 vektlegger samarbeid med nærmiljøet til den enkelte 
pasient, og  individuelt tilrettelagte pasientforløp  

Hvordan søke? 
Det må henvises gjennom spesialisthelsetjenesten. 
Nevrolog/nevrologisk  avdeling eller barneavdeling 
vurderer om pasienten skal henvises videre til     
Spesialsykehuset for epilepsi  
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Epilepsi og autisme 
Studier antyder at 25-30 % av personer med ASF får epilepsi. 
En del kan også ha epileptiske forstyrrelser på EEG som ikke 
gir synlige anfall. Slike forstyrrelser vil kunne påvirke atferd 
og kognisjon. 
 
Mennesker med diagnosene epilepsi, autisme og eventuelt 
utviklingshemming har ofte sammensatte vansker både 
nevrologisk, kognitivt og atferdsmessig. Det kan være 
vanskelig å skille epileptiske anfall fra atferd som skyldes 
ASF. De autistiske symptomene  kan i tillegg forsterkes  
i perioder med mye anfall. Bedring i anfallssituasjonen kan 
føre til bedring av autistiske symptomer , uten at man vet 
hvorfor. Det er viktig å forsøke og skille mellom hva som er 
autistisk atferd og hva som er epilepsi, for å gi riktig 
behandling. 
 
Ved SSE vektlegger vi en tverrfaglig tilnærming og er et  
team bestående av 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsmodell 
Vi arbeider etter en 3-fasemodell som består av telefon- 
kartlegging før innleggelse, tilrettelegging under inn- 
leggelse og kompetanseoverføring etter utskrivelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epilepsi 
Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske sykdommene. 
Ca. 1 % av befolkningen vil til enhver tid ha epilepsi. Med  
dagens medisiner blir ca. 70 % anfallsfrie. Blant de 30 % 
som har liten eller ingen effekt av medisiner, kan enkelte 
opereres.  
 
Epilepsi er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer  
eller syndromer som har tilbakevendende epileptiske 
anfall som fellesnevner. Anfallene kan arte seg for- 
skjellig. Enkelte opplever perioder med korte bevisst- 
hetstap, mens andre får krampeanfall. 
 
Det er mange årsaker til epilepsi. Alle sykdommer,  
skader eller misdannelser som rammer hjernebarken,  
vil føre til en økt risiko for å utvikle epilepsi. 

 
 
 

Kartleggingsfasen Vi innhenter data, utveksler 
informasjon med pasient, foreldre og/eller lokalt 
hjelpeapparat og avklarer forventninger til oppholdet. 
Forbereder innleggelse og undersøkelser. Lager 
behandlingsplan. 

Hospitaliseringsfasen Gjennomfører individuelt 
tilrettelagte undersøkelser. Vi observerer og klassifiserer 
anfall, i samarbeid med personer i pasientens nærmiljø. 
Gjennom dialog og veiledning foreslår vi medikamentell, 
miljø- og/eller adferdsmessig intervensjon. Undervisning 
om epilepsi og dens konsekvenser. 

Oppfølgingsfasen Ved behov legges til rette for video-
overført kompetanseoverføring, eventuelt ved besøk. 
Fagpersoner ved SSE veileder og underviser foreldre og 
ulike instanser og nivåer i helse- og sosialtjenenesten, 
samt spesialpedagogiske miljøer. 

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE har  nasjonal 
behandlingstjeneste for pasienter med kompleks 
epilepsi. Pasienter kan henvises til oss, gjennom 
spesialisthelsetjenesten, for en tverrfaglig diagnostikk, 
behandling og habilitering etter ”comprehensive care-
modellen” (samtidig, omfattende, tverrfaglig utredning og 
behandling). Hvordan søke innleggelse? Se siste side. 
 
I tillegg har SSE  Regional kompetansetjeneste for 
epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst. Kompetansetjenesten 
er en del av det ordinære hjelpeapparatet. Vi samarbeider 
med brukere, og øvrig tjenesteapparat om å tilrettelegge 
tjenesten for mennesker med epilepsi og autisme. 
Tilretteleggingen skjer ut ifra:   
• individuelle behov 
• en helhetlig tilnærming   
• langsiktighet og kontinuitet 
 
SSE er en del av Nevroklinikken ved Oslo 
universitetssykehus, og ligger nær Sandvika i Bærum. 
 
Kompetansetjenestens oppgaver 
• gi informasjon, råd og veiledning til pasienter, pårørende 
og fagpersoner på telefon eller på e-post. 
• undervise og arrangere kurs for pårørende og 
fagpersoner (kommunehelsetjenesten eller andre 
samarbeidsinstanser) 
• utvikle kunnskapsbaserte pasientforløp og gode 
arbeidsmodeller  
• spre kunnskap og kompetanse  
• bygge opp kompetanse gjennom fagutvikling og forskning 
 
Hvem kan henvende seg til kompetansetjenesten?  
 
• Personer med diagnosene og deres pårørende 
• Fagpersoner som trenger informasjon, råd eller 
veiledning 
 
Kompetansetjenesten skal ikke erstatte det lokale 
hjelpeapparatet, men være et supplement. 
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I autismespekteret er det flere diagnoser; barneautisme, 
atypisk autisme, Asperger syndrom og uspesifisert 
gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Samlet kalles 
disse autismespekterforstyrrelse (ASF).  

Det foreligger nye forslag til diagnosekriterier der det 
foreslås kun å bruke diagnosen ASF, og isteden beskrive 
grad av funksjonssvikt på ulike områder som språk og 
kognisjon. Den nye inndelingen er ikke endelig avklart.  

Autisme 

Autisme er definert som en gjennomgripende utviklings-
forstyrrelse som særlig påvirker kommunikasjon og evne 
til sosialt samspill.  
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