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Patientvejledning
Hvilket patientforløb skal barnet indlægges til?
Diagnostik uden behandling
Hvad er formålet med barnets indlæggelse?
Formålet er kortvarig indlæggelse med mulig videooptagelse.
Hvor skal barnet indlægges?
Afsnittet ’Børn med Epilepsi’ på Epilepsihospitalet.
Hvor længe skal barnet være indlagt?
Vi forventer, at indlæggelsen kommer til at vare i 1-3 dage.
Vi ved, at der under indlæggelsen vil være mange nye informationer. Derfor
anbefaler vi, at begge forældre om muligt er med under indlæggelsen.
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 sammenhæng i
det, der skal ske under indlæggelsen. I vil sammen afklare hvilke behov, I har, og
hvordan I kan hjælpes ad med opgaverne. Kontaktsygeplejersken vil her give
forskelligt informationsmateriale.
Ved indlæggelsen optager lægen journal og foretager en almindelig
helbredsundersøgelse. Lægen vil også tage stilling til, hvor meget opsyn, der skal
være med barnet under indlæggelsen. Vi tager stilling til, om der er behov for en
alarm under indlæggelsen, der kan registrere anfald, og om der er behov for
fysioterapi/ergoterapi.
En vigtig ting under indlæggelsen er personalets observation af barnet. På stuen har
vi installeret et kamera, der kan optage eventuelle anfald, mens barnet sover eller
spiser. Observationerne vil ske under hele indlæggelsen.
Der er stuegang hver mandag og torsdag. Her vurderer lægen behandlingsplanen
fra forundersøgelserne. Lægen vurderer også barnets aktuelle medicinske
behandling og tager stilling til, om den skal justeres. Det videre forløb aftaler I,
barnet, kontaktpersoner og lægen sammen – eventuelle prøver bliver bestilt.
Det kan være, at vi under indlæggelsen vælger at ændre det planlagte program,
fordi epilepsien kræver andre eller færre undersøgelser. Barnets kontaktperson
orienterer om det løbende.
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Hvad sker der, når barnets udskrives?
Inden barnet udskrives, vil I få gennemgået indlæggelsesforløbet. Hvis der er
foretaget undersøgelser, vil I få de svar, vi har til rådighed på det tidspunkt. Vi giver
også besked om, hvornår resten af resultaterne kommer – og hvordan I får dem.
Udskrivelsen bliver planlagt sammen med jer som forældre. Hvis barnet skal
fortsætte ambulant på Epilepsihospitalet, får det automatisk en tid hos sin
kontaktlæge og kontaktsygeplejerske.
Hvem kan du kontakte?
I får en kontaktseddel med hjem. Her står navnene 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.
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