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Patientvejledning
Hvilket patientforløb skal barnet indlægges til?
Registrering af anfald ved hjælp af video-EEG
Hvad er formålet med barnets indlæggelse?
Formålet med indlæggelsen er registrering af anfald i forbindelse med din udredning
til evt. epilepsikirurgi.
Hvor skal I indlægges?
Afsnittet ’Børn med Epilepsi’ på Epilepsihospitalet.
Hvor længe skal I være indlagt?
Vi forventer, at indlæggelsen kommer til at vare en-to uger.
Hvad skal der ske under indlæggelsen?
Ved forundersøgelsen er der lagt en plan for barnets indlæggelse i samråd med
lægen. Under indlæggelsen skal barnet have foretaget et video-EEG i EMU på
Neurofysiologiklinik. Det vil sige en døgnvideo-monitorering. Undersøgelsen skal
foretages for at finde ud af, hvor i hjernen de epileptiske anfald begynder.
Det er nødvendigt at foretage registrering af flere anfald. For at øge chancerne for
at der kommer anfald under undersøgelsen, kan det være nødvendigt at nedtrappe
medicinen, inden barnet kommer i Neurofysiologiklinik. Det vil være aftalt i forvejen
med barnets læge.
Hvis nedtrapning af medicin er nødvendig skal barnet være indlagt på Afsnit for
Børn med Epilepsi i to-tre dage før ophold på Neurofysiologiklinik. Hvis der ikke er
dette behov sker overflytning til Neurofysiologiklinik samme dag, som barnet
ankommer til Afsnit Børn med Epilepsi.
Når I kommer til afsnittet, vil I få tildelt en stue og blive vist rundt. I vil træffe jeres
kontaktsygeplejerske hurtigst muligt. Kontaktsygeplejersken sørger for, at der er
sammenhæng i det, der skal ske under indlæggelsen. Kontaktsygeplejersken
udleverer informationsmateriale, og I vil sammen afklare hvilke behov, I har, og
hvordan I kan hjælpes ad med opgaverne.
Ved indlæggelsen vil lægen optage journal og foretage en almindelig
helbredsundersøgelse. Lægen vil også tage stilling til hvor meget opsyn, der skal
være med barnet før overflytning til Neurofysiologiklinikken. Det afhænger af, hvor
mange anfald barnet normalt har, og om der ændres ved medicinen.
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Overflyttelse til Neurofysiologiklinikken foregår efter nærmere aftale med barnets
kontaktperson, som følger jer derhen. I kan læse mere om Neurofysiologiklinikken
her.
Barnet er højst indlagt fem dage på Neurofysiologiklinik. Det afhænger af, hvor
mange anfald barnet har.
Når opholdet er slut, bliver barnet fulgt tilbage til Afsnit Børn med Epilepsi og
udskrives herfra. Der kan være behov for at justere medicinen, før barnet
udskrives.
EEG optagelserne vil blive vurderet, og I vil efterfølgende få svar via barnets
kontaktlæge.
Det kan være, at vi under indlæggelsen bliver nødt til at afvige fra det planlagte
program, fordi barnets epilepsi kræver nogle andre eller knap så mange
undersøgelser. Det bliver I orienteret om af barnets kontaktpersoner .
Hvad sker der, når barnet udskrives?
I forbindelse med udskrivelsen vil der blive afholdt en samtale, hvor I sammen får
gennemgået indlæggelsesforløbet. Hvis der er foretaget undersøgelser, vil I få de
svar, der er til rådighed. Vi vil også oplyse om, hvornår og hvordan de eventuelle
resterende svar gives til jer.
Hvem kan I kontakte?
I får en kontaktseddel med hjem. Her står navnene står på barnets kontaktpersoner
i ambulatoriet. Hvis I har spørgsmål, så spørg dem.
Hvem bliver orienteret om indlæggelsen?
I forbindelse med udskrivelsen, udarbejder vi et udskrivningsbrev, som vi sender til
barnets læge og den læge, som har henvist barnet.
Vi ved, at der sker mange ting under indlæggelsen, og der er mange informationer.
Personalet hjælper jer meget gerne, hvis I er i tvivl om noget.
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