Klinikk for kvinner, barn og ungdom

Barn og unge med epilepsi
Opplæring til foreldre/foresatte og fagpersoner i kommunen

til barn fra 1.til 7.klasse

Co
Illustrasjon:Colourbox

 Tid: Fredag 1. november 2019
 Sted: Lærings og mestringsenteret ved Ålesund
sjukehus, Åsebøen 11, 8. etasje

Opplæringen er et samarbeid mellom Barne og ungdomsavdelinga ved
Ålesund sjukehus (habilitering barn og ungdom, poliklinikk og dagbehandling,
sengepost), Solberg skole/ Spesialsykehuset for epilepsi, SSE,
Lærings- og mestringssenteret og Norsk Epilepsiforbund.
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Hvem er opplæringen for?
Foreldre/foresatte og fagpersoner i kommunen som ønsker kunnskap
om og forståelse for barnets/ungdommens utfordringer i forhold til
sin diagnose.
Vi oppfordrer begge foreldre til å delta på opplæringen.

Informasjon om opplæringspenger
Det kan søkes om opplæringspenger til foreldre som er yrkesaktiv og
som har omsorg for et barn som er langvarig syk eller funksjonshemmet, så fremt opplæringen er nødvendig for å kunne følge opp
barnet. Opplæringspenger beregnes på samme måte som
sykepenger, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fravær fra
arbeid for å være med under opplæringen.
Nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart av kurset, eventuelt se
NAV.no opplæringspenger, eller ta kontakt ved Lærings- og
mestringssenteret.

PARKERING: Bruk betalingsplasser ved sjukehuset. Du kan dessverre
ikke parkere utenfor blokkene eller ved butikken
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Program
08:30

Ankomst og registrering.

09:00

Velkommen!, presentasjon av deltakere.

09:15

Hva er epilepsi, medisiner og annen behandling.
Anfall og akuttbehandling v/overlege Johannes Skorpen.
Spørsmål og pause underveis.

11:15

Pause.

11:30

«Bak skyene er himmelen alltid blå» - en mor forteller,
v/Peggy Sætre Hove.

12:00

Norsk Epilepsiforbund v/Peggy Sætre Hove.

12:15

Lunsj og erfaringsutveksling.

13:00

Pedagogiske aspekter v/spesialpedagog Lise Tråholt,
Solberg skole/Spesialsykehuset for epilepsi, SSE.

13:45

Pause.

14:00

Pedagogiske aspekter forts.

14:45

Pause.

15:00

Spørsmål i plenum.

15:15

Oppsummering og evaluering.

15:30

Vel hjem!

 Det tas forbehold om endringer i programmet.
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Henvisning / Påmelding
Foresatte:
Er barnet/ungdommen i behandling ved Klinikk for kvinner, barn og
ungdom trengs ikke henvisning. Foresatte melder seg på ved å ringe
70 10 64 43. Oppgi navnet på barnet, fødselsdato, foresatte, adresse,
telefon. Oppgi også evt. fagpersoner som ønsker å delta, maks 4
fagpersoner pr. barn/ungdom.
Dersom barnet/ungdommen ikke er under behandling i vår klinikk,
må foresatte ta kontakt med fastlege for henvisning. Henvisningen
merkes med kursets navn og sendes til:
Seksjon for habilitering barn og unge, Ålesund sykehus,
6026 Ålesund.
Foreldre til barn over 16 år betaler egenandel på kr 351,- (faktura).
Fagpersoner:
Det er foresatte som melder på fagpersoner samtidig som de melder
på seg selv. Se over.
Påmelding innen fredag 18. oktober.
Påmeldte foreldre som ikke kan møte på opplæringen må avbestille
snarest og senest 24 timer før på telefon 70 10 64 43. Dersom du ikke
avbestiller blir du belastet med et gebyr som for tiden er på kr 702,-.
Kaffe/te blir servert. Ta med matpakke.

Kontaktpersoner
For nærmere informasjon kontakt Tine Nordbrønd (habilitering)
70 10 64 50 eller Heidi Skillestad (barnepoliklinikken) 70 16 75 71.
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