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Patientvejledning
Hvilket patientforløb skal barnet indlægges til?
Kontrol efter epilepsioperation.
Hvad er formålet med barnets indlæggelse?

Formålet med din indlæggelse er neuropsykologisk test to år efter
operationen og få lavet et søvn EEG.
Hvor skal I indlægges?
Afsnittet ’Børn med Epilepsi’ på Epilepsihospitalet.
Hvor længe skal I være indlagt?
Vi forventer, at indlæggelsen kommer til at vare tre-fem dage.
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. 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 under indlæggelsen. Under indlæggelsen skal barnet have foretaget en
neuropsykologisk test. Hvis der skal foregå andre undersøgelser i forbindelse med
indlæggelsen vil I i forvejen være informeret om det.
I får udleveret en plan for, hvornår I skal til psykolog, samtaler og test. Tidsplanen
kan blive ændret undervejs, da det kan være svært at planlægge, hvor lang tid
testen tager. Der kan være behov for pause mellem testene, og derfor er det en
fordel, at I som forældre/værge kan vente på barnet i venteværelset, så I kan være
sammen i pauserne. I vil blive orienteret om resultaterne af testene. Barnets
kontaktlæge vil også få besked.
Barnet skal også have lavet et søvn EEG. I vil inden indlæggelsen få nærmere
besked om hvornår og hvilke forberedelser, der er før undersøgelsen.
Der vil ikke være tid til at gå i skole under indlæggelsen. Mandag og torsdag er der
stuegang. Her vil barnets aktuelle medicinske plan blive vurderet, og lægen vil tage
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stilling til, om den skal justeres. Sidst på eftermiddagen er der mulighed for at
slappe af både ude og inde.
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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