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Epilepsiteamets 
uppgifter

Rekommendation
Hälso- och sjukvården bör 
erbjuda ett multiprofessionellt 
team inom epilepsivården till 
barn och ungdomar med epilepsi 
samt till vuxna med epilepsi och 
psykosociala eller kognitiva 
svårigheter (prioritet 2).
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Utmaningar 
vid epilepsi
• Epilepsi är en kronisk och 

komplex sjukdom
• Vi upplever livet med hjärnan

• Olika orsaker – olika sjukdomar
• Samsjuklighet vanligt
• Epileptiska anfall

• Oro, ångest – under anfallet 
och efter anfallet

• Sömnsvårigheter
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Livskvaliteten påverkas!

Epilepsi och behandlingen
Motorik, Kognitioner, Epilepsisyndrom, 
Anfallstyper, Medicinering och biverkningar
Psykologiska
Känsloregulering, självkänsla, humör, oro, 
inställning till sin sjukdom
Sociala
Vänner, familjerelationer, engagemang 
Skola
Anpassning, inlärningsproblem, akademiska 
resultat 
Familj
Oro, överbeskyddande, kompetens ang. 
sjukdomen i familjen
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Samsjuklighet

Kognitiv
Uppmärksamhet, språk, inlärning, 
minne
Neuropsykiatrisk
ADD/ADHD, autism
Somatisk
Allergier, migrän, hjärtsjukdom och 
flera
Psykiatrisk
Depression, psykos, ångest, psykos
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Småbarn
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Skolbarn
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Tonåring 
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Ung vuxen
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Barnhälsovården – BVC

Upptäcka olika typer av utvecklingsavvikelser
• Sätta dessa i relation till barnets medicinska historia, 

familjesituation, utveckling och ärftlighet
Sätta in stöd, inte nå en diagnos

• Hälsofrämjande perspektiv
Råd och stöd till föräldrar även där det föreligger tydliga 
utvecklingsavvikelser
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Elevhälsan - elevhälsoteam

• Från förskoleklass till gymnasiet
• Skolhälsovård
• Medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser
• Rektor, lärare och specialpedagoger, skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator.
• Angeläget att samverkan sker med övrig hälso- och sjukvård
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Inför mottagande i särskola

Hemkommunen utreder skolform
• Pedagogiskt
• Psykologiskt
• Medicinskt 
• Socialt 
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Epilepsiteamets uppgifter

• Stödsamtal, ångest och oro relaterad 
till sjukdomen

• Psykiatrisk bedömning
• Kognitiv utredning 
• Information och hjälp kring 

samhällsstöd
• Riskanalys
• Samtal och information till 

närstående  
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Yrkesgrupper i 
epilepsiteamet
Grundbemanning

• Läkare habilitering)

• Epilepsisjuksköterska

• Neuropsykolog

• Psykolog

• Kurator

• Psykiater

• Arbetsterapeut

Tillägg för barn och 

ungdomar

• Logoped

• Fysioterapeut

• Specialpedagog efter behov
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Barnepilepsiregist
ret - BEpQ

• Nationellt kvalitetsregister

• Syfte att stärka och utveckla 

barnepilepsivården

• Bidrar till likvärdig vård över landet 

vad gäller tillgång på kunskap, 

utredning och behandling
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Patientportalen

• Öka din delaktighet i 
vården

• Rapportera anfallssituation 
och medicinering

• Svara på frågor om 
hälsorelaterad livskvalitet

• Lämna samtycke
• Vid ditt nästa 

mottagningsbesök går du 
tillsammans med din läkare 
eller sjuksköterska igenom 
resultatet.
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https://bepq.se/patient/patientportalen/ 
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Inloggning i Patientportalen
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Lämna samtycke om du önskar
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Startsidan



Skapa ny registrering



Rapportera 
Livskvalitet
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Hur söka hjälp?
• Kontakta er vårdgivare

• Berätta om ert barns behov och svårigheter

• Fråga vid sköterske- och läkarbesök hur man följer 

socialstyrelsens Nationella riktlinjer

• Registrera i patientportalen och be om att det 

genomgås vid vårdbesök
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För att nå målet:

SAMARBETE
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