Velkommen til ’Børn med Epilepsi’ - Neuropædiatrisk Afdeling
I finder patientinformation her:
http://www.filadelfia.dk/epilepsihospitalet/boern/patientinformation
I finder videoer tiltænkt børn vedr. det at være indlagt her:
https://www.filadelfia.dk/epilepsihospitalet/boern/film-og-pjecer
Afsnittet modtager patienter i alderen 0–18 år til undersøgelse, udredning og behandling af
epilepsi. Under indlæggelse kan det være I møder afsnittets tværfaglige team bestående af
plejepersonale, læger, psykologer, patientvejleder, ergoterapeuter, fysioterapeuter og diætister.
Som udgangspunkt har man enestue under indlæggelsen.
Ved indlæggelse
I møder ind på ’Børn med Epilepsi’ (Neuropædiatrisk Afdeling) på adressen: Dr. Sells Vej 23,
4293 Dianalund - indgang D.
http://www.filadelfia.dk/patienter/spoergsmaal-svar/finde-vej
Når I ankommer, vil jeres barn få tildelt sin stue, blive vist rundt og hilse på
kontaktsygeplejersken, som gennemfører indlæggelsessamtalen. Kontaktsygeplejersken aftaler
med jer, hvilke behov barnet har, og hvordan vi hjælpes ad med opgaverne. Der er stuegang
hver mandag og torsdag.
Husk




at medbringe
Medicin (inkl. øjendråber og cremer m.m.) i original emballage
Anfaldskalender og vaccinationskort
Tøj og toiletsager - sportstøj, sportssko med lyse såler og skiftesko (Vigtigt ved fys/ergo
vurdering.)
 Nattøj og sutter
 Legetøj og bøger - gerne yndlingslegetøj fx dukker og bamser.

Medbring eventuelt
 Mobiltelefon + oplader
 DVD’er
 Bærbar PC - der er trådløst netværk i afsnittet.
Overnatning
En forælder har mulighed for at overnatte sammen med barnet på stuen.
Ønsker begge forældre samt evt. søskende at være med under indlæggelsen, er det muligt at
benytte patienthotellet. Besøgende, som ønsker at overnatte, henviser vi ligeledes til at benytte
vores patienthotel. Overnatning bestilles via mail: Madogmoeder@filadelfia.dk
I er selv ansvarlige for de ting, I medbringer. Der er aflåste skabe på alle værelser
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Mad
Er barnet på specialkost, sondeernæring eller andet, er det hensigtsmæssigt selv at medbringe
mad til de første døgn. Vi kan skaffe det meste, men det kan tage et par dage. I kan lave mad i
forældrekøkkenet på 1. sal, og byen giver gode muligheder for at handle lokalt. Under
indlæggelsen er der gratis mad til én forælder.
Praktiske oplysninger
Der er fri besøgstid under hensyntagen til planlagte undersøgelser, aktiviteter og det øvrige liv i
afsnittet. Det er en god ide selv at medbringe bleer, da vi kun fører et blemærke.
Afsnittet ’Børn med Epilepsi’ har et fantastisk udeareal, som vi bruger hver dag til leg og
observationer. Derfor opfordrer vi jer til at medbringe udetøj.
Afsnittet er et femdøgns afsnit og har lukket i weekenden. Når vi sender jer på orlov i
forbindelse med indlæggelse, betaler Epilepsihospitalet transporten.
Rådgivning
Der er tilknyttet en patientvejleder til afsnittet, som rådgiver og vejleder i forhold til offentlige
forvaltninger.
Læs om sociale rettigheder her
http://www.filadelfia.dk/patienter/patientvejleder/vejledninger
Undervisning
Under indlæggelsen vil der være mulighed for, at forældre og andre pårørende deltager i
undervisning i fx sociale rettigheder. Se opslag i afsnittet. Hvis barnet er i den
undervisningspligtige alder, tilbyder vi skolegang på specialskolen. Det afhænger af typen af
indlæggelse. Information om skolen: www.filadelfia.dk/formidling/boerneskolen
Alkohol- og rygepolitik
Afsnittet er alkohol- og røgfrit. Der må ikke ryges på matriklen.
Trafikforbindelser
Der er gode forbindelse til Filadelfia med offentlig transport. Vi henviser til:
www.rejseplanen.dk
Transportgodtgørelse
I kan søge om transportgodtgørelse ved henvendelse til nærmeste kørselskontor i egen region.
Det er kørselskontoret, der vurderer, om I er berettiget til refusion af transportudgifter ved
indlæggelse og udskrivning.
Ved udskrivelse
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.
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