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• Bakgrunn

• Utforming og innhold

• Erfaringer og suksessfaktorer

• Utbredelse og dokumentasjon

Plan



Bakgrunn

EPILEPSI

600 personer 

< 30 år

Syvertsen et al. Epilepsia 2015



Brukerstyrt epilepsioppfølging



EpilepsiNett
Nasjonalt nettverk for evidensbasert epilepsiomsorg

• Støttet av Norges Forskningsråd 2019-2023

• 55 medlemmer

• Alle fire helseregioner 

• 13 ulike sykehus

• 5 universiteter

• 14 ulike yrkesgrupper

• 24 PhD

• 4 professorer

• Odense Universitetshospital 

• Aarhus Universitetshospital



Nasjonalt tverrfaglig
ekspertnettverk



Snart to års erfaring og 120 påkoblede brukere

Pasient

✓ Positivt å bli kontaktet

✓ Føler seg ivaretatt

✓ «Oppstarts-telefon» er viktig

✓ Mye kan løses per telefon

✓ Krever aktiv handling

✓ Økt ansvar for egen helse

Sykepleier og lege

✓ Tettere kontakt uten økt tidsbruk

✓ Sykepleierrollen er viktig

✓ Rekruttering tar litt tid

✓ 84% håndtert av sykepleier alene

✓ 3% satt opp til time med oppmøte

✓ Mental omstilling for lege og pasient



Vi har en tendens til å foretrekke omveien, 

hvis det er den vi kjenner best



• Ressurspersoner

• God dialog med hele legegruppa 

• Gjennomtenkt innhold

• Dialog med brukere

• Rekruttering ved hjelp av lister?

• Skjermet tid for sykepleier – fast rutine

• Lav terskel for spørsmål – felles arbeidsrom

Suksessfaktorer

Amund Leinaas



• Spredning gjennom 
EpilepsiNett

• Kostnadsfri bruk av 
skjema og prosedyrer

• Vi har gått opp ruta og 
vil gjerne hjelpe



Dokumentasjon og forskning

Elektronisk 

samtykke

Pasientrapporterte 

data
Registerdata

Utdanning og 

yrkesdeltakelse



• Amund Leinaas Leder program for DHO VV

• Mai Bente Myrvold Avdelingssjef NRH DS VV

• Jan Terje Henriksen Prosessveileder DS VV

• Martine Evju Epilepsisykepleier VV

• Thea Stanghov Epilepsisykepleier VV

• Jens Kristian Jebsen Personvernombud VV

• Katrin Begall Epilepsisykepleier Haukeland

• EpilepsiNett

• Epilepsiforbundet

Takk


