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Høring  -  et helhetlig tilbud til mennesker med epilepsi

Det vises til brev av 19.4.07. Som  ønsket redegjøres for de forholdene som er relevante for
UUS punktvis i hht. rapportens  punkt 9.2.

• Pasienter med anfall blir i dag enten innlagt som ø-hjelp eller utredes poliklinisk med
første time vanligvis innen 2 uker, frist start helsehjelp er maksimalt fire uker. Dette
er en praksis som vil være i tråd med nasjonale retningslinjer for prioritering som er
under utarbeiding i regi av Sosial- og helsedirektoratet.

• Epilepsipasineter følges opp av nevrolog til oppnådd anfallsfrihet. De som er
anfallsfrie følges deretter av fastlege, men med avtale om rehenvisning dersom nye
anfall eller problemer med medikasjon eller lignende. Pasienter som ikke er anfallsfrie
vil bli fulgt opp ved nevrologisk poliklinikk eller epilepsipoliklinikken.

• UUS har epilepsienhet med tverrfaglig epilepsiteam i regi av Avd. for voksen-
habilitering. Tverrfaglig team ved nevrologisk poliklinikk har også lang erfaring med
epilepsi. Det er et godt samarbeid mellom de to avdleingene.

• Det er epilepsisykepleier ved epilepsipoliklinikken og sykepleierne ved nevrologisk
poliklinikk har også lang erfaring med epilepsi.

• UUS har et klinisk nevrofysiologisk laboratorium med EEG og mulighet for
videoovervåkning under EEG-registering. Sykehuset manger overvåkningsseng med
mulighet for video og EEG på døgnbasis, og det hadde også vært ønskelig med
vaktordning for å kunne få registeringer på kveld/natt/helg av dårlige
epilepsipasienter (ikke tilgjengelig i verken Helse Øst eller Sør i det hele tatt).

• Man trenger ett senter med erfaring / kompetanse på vanskelige epilepsier i hver
helseregion / ved universitetssykehusene. I tillegg erd et behov for ett senter som
ivaretar utredning av og epilepsikirurgisk behandling. Dette foregår i dag ved
spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og Rikshospitalet (RH). SSE sin isolerte
lokalisering gjør at de har vanskeligheter med å behandle de dårligste pasientene, og
av og til må benytte de erspektive regionsykehusavdelingene når pasientene blir for
dårlige. Vårt behov for SSE er ellers meget lite og vesentlig knyttet til operasjons-
pasientene. Vi mener derfor at virksomheten ved SSE bør flyttes inn til RH.

• Økt tilbud om informasjon og opplæring. Det er et samarbeid med epilepsiforbundet.
Det er samtidig ingen tvil om at behovet er større enn det vi er i stand til å yte i dag

C ULLEVÅL
universitetssykehus

e

Ullevål universitetssykehus HF
0407 OSLO  Besøksadr .: Kirkeveien 166 Tlf: 22 11 91 01  Faks : 22 11 91 81 •

..r r n a4e4n.... nn CnL .. irn•  4aAA  na !1r . On7 c . . . nos  n74 70Å ....... ..u .. i HELSE ***ØST



når de knappe ressursene vi har skal spres på alle kronikergruppene.
• Styrking av habiliterings-/rehabiliteringstilbudet. Kommentar som for punktet over.
• Felles retningslinjer for habiliteringstjenestene. UUS har en velfungerende

habiliteringstjeneste, men felles nasjonale retningslinjer kan sikkert være ønskelig.
Dette avhjelper dog ikke behovet for styrking av disse tjenestene de fleste steder.

• Koordinator for kronisk syke i kommunene. Dette kravet ligger i individuell plan og
må ivaretas løokalt (i kommune).

Med vennlig hilsen

Elisabeth ulowsen Celius
Avd.overlege
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