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Patientvejledning
Hvilket patientforløb skal barnet indlægges til?
Diagnostik af Continous Spikes and Waves during slow Sleep, CSWS – 1 døgns
Rapid-EEG med henblik på at afklare epileptisk aktivitet under søvn.
Hvad er formålet med barnets indlæggelse?
Formålet er at få stillet den rigtige epilepsidiagnose, så barnet kan få den bedst
mulige behandling.
Hvor skal I indlægges?
Afsnittet ’Børn med Epilepsi’ på Epilepsihospitalet.
Hvor længe skal I være indlagt?
Vi forventer, at indlæggelsen kommer til at vare i et døgn.
Hvad skal der ske under indlæggelsen?
Når I kommer til afsnittet, vil I træffe barnets kontaktsygeplejerske, som vil sørge
for sammenhæng i det, der skal ske under indlæggelsen. I vil sammen afklare
hvilke behov, I har, og hvordan I kan hjælpes ad med opgaverne.
Ved indlæggelsen optager lægen journal og foretager en almindelig
helbredsundersøgelse. De planer, der er aftalt med lægen, vil blive sat i gang. Det
vil dreje sig om døgn EEG og eventuel blodprøvetagning.
Hvad sker der, når barnet udskrives?
Efter afmonteringen af udstyret den kommende morgen, er barnet velkommen til at
tage et bad. Herefter kan I tage hjem. Opfølgning på barnets undersøgelse sker via
kontaktlægen enten pr. telefon eller brev. Forventet svartid er ca. fire uger.
Hvem kan I kontakte efter udskrivelsen?
I får en kontaktseddel med hjem. Her står navnene på barnets kontaktpersoner i
ambulatoriet. Hvis du 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.
Husk
Husk at medbringe trøje med knapper eller lynlås, da det kan være svært at skifte
tøj på grund af udstyret.
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