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Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken Jönköping 

  
Vår vision 

 
”Ett engagerat team i 

samverkan för bättre 
barnhälsa och vård - 

ett föredöme i 
svensk 

barnsjukvård” 



 
 

20 huvudprocesser 
 
 
 
• 15 patientgrupper (PRG) 

med gemensamma 
vårdbehov 
 

• 4 omvårdnadsprocesser 
(OVP) 
 

• Lärande och handledning  

på Dagvården 

på Barnvårdenheten 



PRG  
Patientbehovsrelaterade grupper 
15 Huvudprocesser 

• Akuta infektionssjukdomar 
• Akutprocessen 
• Allergi 
• Diabetes 
• Endokrinologi 
• Gastroenterologi 
• Hematologi och immunbristsjukdom 
• Kardiologi 
• Kroniska lungsjukdomar 
• Nefrologi 
• Neonatologi 
• Neurologi 
• Onkologi 
• Reumatologi 
• Sammanförd barnsjukvård 

 
 
 



OVP  
Omvårdnadsprocess 
4 Huvudprocesser 

• Smärtbehandling 
• Nutrition 
• Barns specifika behov 

– Förberedelse 
– Sjukvårdsrädda barn 
– Nobab och FN:s Barnkonvention 
– Barns egen medverkan 
– Lekterapiverksamheten 

 
• Psykosocialt omhändertagande 

– Psykosomatik 
– Stöd till barn med kronisk sjukdom 
– Omsorgssvikt 

På Lekterapin 



Epilepsi – barn - Jönköping 

 Ebba Ramsey 
   1874 kom Ebba till 

Jönköping och 
startade Wilhelmsro 
som blev Sveriges 
första ”Vård och 

Barnhem för 
Epileptiker” 

 

 



Socialstyrelsen maj 1993: 
 

” Expertrapport – epilepsi, 
  förekomst, handläggning och vårdorganisation” 
 

• ”- nödvändigt att bygga upp epilepsi-team för barnepilepsi i varje 
landsting” 

• ”- en stor del av behandlingen kan skötas på länsnivå” 
• ”- förutredning för ep.kirurgi kan göras innan remittering till    

regionnivå” 
• ”- rehabilitering efter kirurgi på länsnivå” 



Epilepsiförbundet  

• Att diagnos ska ställas av barnneurolog 
• Att epilepsi sjuksköterska ska finnas på läns och regionnivå 
• Att resurser tillförs för att etablera epilepsi-team på läns- 

och regionsjukhus 
• Att elever i skola ska ha det stöd som behövs i varje enskilt 

fall 
 

• Citerat från ”Epilepsi Intressepolitiskt Handlingsprogram 2009” 



 
Epilepsiteamet Barnkliniken 
Länssjukhuset Ryhov 
 

• 1994 - tidsbegränsat projekt (2+2 år) 
• Stimulansbidrag för Habilitering och 

Rehabilitering 
• Ansökan av Jan Arvidsson  

 
• Från 1/1 -98 inom barnklinikens budget  

  



Hur vi startade 1994 

Några nycklar för att starta ett epilepsi-team: 
 
• Engagemang och förståelse från klinikledning 
 
• Att det finns en engagerad, målmedveten och drivande   

läkare/läkargrupp som håller ut över tid .    
 

•    Att sjuksköterska/or får tid avsatt i sitt schema ( 1-2 ssk ) 
 

•    Önskvärt att ha neuropsykolog, kurator, pedagog i teamet 
 
 

 
 



Hur vi startade 1994 

Skapa en gemensam grund i teamet 
 
• Resa till Sandvika (Epilepsicenter i Norge) med två syften:   

utbildning och lära känna varandra 
 

•    Tid på Kliniken för att gemensamt sitta ner och planera 

2013-05-27 

     



Länsövergripande tvärfackligt 
epilepsi team på 
Barnkliniken, Länssjukhuset 
Ryhov, Jönköping. 

 
Barnneurolog  
5 överläkare  och 1 ST-neuropediatrik 
Varav 4 arbetar både på barnklinik och 
Barnhabilitering och 1 arbetar helt på 
Barnhabilitering. 
 
Barnsjuksköterska 
 2 sjuksköterskor som arbetar 2 dagar /v på 
barnmott, övrig tid på Barnakuten. 
( 32 sjukskötersketim /vecka )  
 
Neuropsykolog  
Från Barnhabiliteringen , idag 6 tim /v 
  
Kurator  
Från Barnhabiliteringen , idag 4 tim/v 
 
Vårdadministratör 
 
. 
 
 



Barnet/Ungdomens vardag 



Arbetet gick vidare 

Vi satte upp mål: 
• Medicinska mål   
• Omvårdnadsmål 

 
Arbetssätt definierades: 
• Flöde för Förstagångskramp och Nydebuterade 
• Kontaktsjuksköterska på Barnavdelningarna 
• Interna och externa ” samarbetspartners ” t.ex Klin Fys, Rtg, Lab 

och Regionsjukvård 
 

 
 



Identifierade områden för epilepsiteamet att satsa 
på 

    
1.    Förstagångsanfall (ej feberkramp) 

 
 2.     Nydebuterade  
          ca 30 barn/ungdomar/år under åren 1998-2002 
          ca 50 barn/ungdomar/år under åren 2008-2012 
 
 3.     Läkemedelsresistenta 
 
 4.     Utåtriktad information 



1. Förstagångsanfall (ej feberkramp) 
 
• Sjukvården:  ” Ett anfall – ingen epilepsi ” 
• Föräldrar:     ” En fruktansvärd upplevelse” 

 
Vad kan vi göra för att stödja föräldrarna? 
 
• Inläggning 
• Besök av ”krampsjuksköterska” på avdelningen 
• Visitkort med tfn nummer till sjuksköterska  
• Utredning enl PM och uppföljning till barnläkare 

 
 
 

 



2. Nydebuterade 

• Kaos för familjen 
 
• Läkare + sjuksköterska informerar familjen 

 
• Visitkort till teamet 

 
• Informationsmaterial enligt Checklistan 

 
• Nydiagnossamtalet  

 
 
 

 



Nydiagnossamtal ( Checklista finns ) 

• Föräldrarnas upplevelse 
• Barnet/ungdomens upplevelse 
• Dagliga livet  
• Information om barnet/ungdomens epilepsi 
• Omhändertagande vid anfall och akutmedicin 
• Förskola/skola, inlärning, koncentration 
• Fritiden, bad  mm 
• Kamratrelationer 
• Körkortsinformation vb 

 



Vad vi har kunnat erbjuda… 

• Föräldrautbildning 
• Tonårsträffar 
• Tematräffar 



Flödesschema vid epilepsidiagnos 

• Besök läkare+ssk (avd eller mott) 
 

• Nydiagnossamtal inom 6 - 8 veckor (ssk+ ev Q/ps) 
 

• Besök läkare + ssk efter 3 månader från diagnos 
 

• Besök läkare + ssk efter 9 månader från diagnos 
 



3. Läkemedelsresistenta 
 • Lära känna familjerna 

 
• Bygga upp ett förtroende och tillit efter hand 

 
• Tillgängligheten viktig 

 
• Vara igenkänd då man ringer 

 
• Kommunikation i teamet  

 



4. Utåtriktad information 

• Sker på barnmottagningen  
• Förskola 
• Skola 
• Taxi 
• Föreläsningar 

 
• Epilepsiföreningen 
1. Regelbundna träffar på arbetstid ( Barn + Vuxen ) 
2. Gemensamma kvällsarrangemang med olika teman  

 
 



Psykolog i epilepsiteam – vilka uppgifter? 

Nydiagnossamtal: 
  
•   Ungdomar med egna frågor 
 

• Kända frågor från föräldrar kring annorlunda utveckling eller    
ovanliga beteenden 

 
•   Kända inlärningssvårigheter i skolan 
 

•   Konfliktfylld familjesituation 
 



Psykolog i epilepsiteam 

Föräldrasamtal: 
  
•  Frågor kring barnets utveckling  
 

•  Frågor kring hur man kan hantera barnets känslor eller beteenden 
 

•  Frågor kring hur man kan stödja barnets utveckling 
 



Psykolog i epilepsiteam 

Samtal med barn/ungdom 
 
•   Enstaka fall.  
 

•   Generell stödjande roll.  
 

•   Ej behandlande kontakter. 
 



Psykolog i epilepsiteam 

Utvecklingsbedömningar och vissa kognitiva bedömningar: 
 
Utifrån frågeställningar: 
 
•  Utvecklingsförsening 
•  Utvecklingsstörning 
•  Neuropsykiatrisk problematik 
•  Inlärnings- och/eller  minnessvårigheter 
 

 
 



Psykolog i epilepsiteam 

Utvecklingsbedömningar görs endast: 

 
• då bedömning inte kan tillgodoses genom skola, 

barnpsykiatri eller barnhabilitering ,  
• då frågan är direkt kopplad till epilepsisyndrom  
• då bedömningen behöver genomföras i nära samråd med 

barnneurolog  
• då skolpsykolog inte har möjlighet att göra en rättvisande 

bedömning. 
 

 

     



Psykolog i epilepsiteam 

Råd till skola: 
• Generella råd utifrån specifika frågor kring kända 

inlärningssvårigheter eller särskilda behov 
 
•   Specifika råd utifrån genomförda bedömningar 
 

Bedömningar av behov av andra vårdkontakter: 
•   Löpande i samtliga kontakter.   
•   Ibland stöd för att få rätt kontakter tillstånd. 
 



Psykolog i epilepsiteam 

Återkommande teman: 
 
•   Rädsla för anfall 
 

•   Osäkerhet kring vad barnet kan göra 
 

• Behov av stöd i olika sammanhang – vs – Risk för överbeskydd och  
överkontroll 

 
• Eventuell påverkan på tidig utveckling och kognitiva svårigheters 

koppling till epilepsi 
 

•   Kognitiva svårigheters eventuella koppling till medicin 
 



Kurator i epilepsiteam 
• Ansvarar för att de sociala aspekterna kring barnet och familjen 

beaktas och integreras i arbetet 
 

• Fokuserar på föräldrarna och fångar upp frågor/reaktioner 
 

• Deltar vid behov i ”nydiagnossamtal” 
 

• Stödsamtal med föräldrar, någon gång med barn/ungdom 
 

• Info om samhällets stödinsatser 
 

• Ibland delta i nätverksmöten, ex med skola/förskola 



Kurator i epilepsiteam 

Vad händer i ett mottagningsarbete om kuratorn är med? 
 
• Samtalskulturen kan förändras,  
 
• Samtal får ta tid, mer dialog än envägs-information 
 

 

     



Särskild plats för samtal iordningställs på 
barnmottagningen  

 



Samspel i teamet 
• Kommunikation  !! 

 
• Olika yrkesgrupper har olika kunskap och ansvarsområden. 

 
• Lyssna in varandra 

 
• Hitta arbetssätt för kommunikation som fungerar 

 
• Teamträffar regelbundet  (varannan vecka) 

 



Samsjuklighet hos barn med epilepsi 

• Utvecklingsstörning 30-40% 
• Cerebral pares 21-23 % 
• Depression 23-33% 
• Ångest 16-23% 
• Trotssyndrom  17% 
• Autism - 2,2% hos barn med epilepsi utan 

utvecklingsstörning 
• Autism – 16-38% hos barn med aktiv epilepsi och 

utvecklingsstörning 
• ADHD varierande siffror 8-80% beroende på kriterier 

 
 

 



ADHD vid epilepsi 

• Nydebuterade barn 8-18 år med epilepsi (n=75) 
• Ingen utvecklingsstörning/autism/neurologisk sjukdom + 

normal MR 
• 62 friska kontroller 

 
• ADHD hos 31% (jmf 6% i kontrollgrupp) 

 
• Hermann et al, Brain (2007), 130, 3135-3148 

 



Koncentrationsstörning  
hos ”rena ” epilepsipatienter? 

• Undersökning Jönköping 2008-2009 (K Flejmer).  
• 152 barn med epilepsi, som besökt mottagningen under 22 

månader. 7% hade känd diagnos ADHD. 
• Enkät + SNAP-IV till föräldrar/lärare till 80 barn med epilepsi 

men utan några andra diagnoser. 
• 32 (svarsfrekvens 41%) svarade på enkäten. 
• 6/32 (=18%) utföll positivt enligt de gränsvärden för SNAP-

IV som finns. 
 



Ebba Ramsey-rosen 

Tack för er uppmärksamhet! 
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