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Patientvejledning
Hvilket patientforløb skal barnet indlægges til?
Længerevarende indlæggelse til vurdering af støttebehov og udviklingsmuligheder.
Hvad er formålet med barnets indlæggelse?
Formålet med indlæggelse er at få en pædagogisk og psykologisk vurdering af
barnet og barnets evner.
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 to-tre uger.
Hvad skal der ske under indlæggelsen?
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. 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.
Med mindre andet er besluttet skal barnet i skole. Her observeres barnet – det sker
i form af test og vurdering af sociale kompetencer. Det kan være, at der også
foretages en neuropsykologisk og/eller talepædagogisk undersøgelse. Hver mandag
og torsdag går lægen stuegang, hvor barnets behandlingsplan fra forundersøgelsen
bliver vurderet. Barnets medicinske behandling vurderes også, og der tages stilling
til, om der skal ske justeringer efter udskrivelsen.
Under indlæggelsen vil der være mulighed for, at barnet og I som pårørende vil
kunne deltage i forskellig undervisning. Se opslag i afdelingen eller snak med
barnets kontaktperson.
Hvad sker der, når barnet udskrives?
I forbindelse med udskrivelsen vil der blive afholdt en samtale, hvor I sammen får
gennemgået indlæggelsesforløbet, og der udarbejdes en skriftlig rapport til
efterfølgende brug fx i hjemregi.
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Hvem kan du kontakte?
I får en kontaktseddel med hjem. Her står navnene står 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.
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