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Sammendrag 

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har landsfunksjon for utredning og behandling av 

pasienter med komplisert epilepsi. Inkludert i dette ligger også utredning for kirurgisk 

behandling av epilepsi i samarbeid med nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet. En stor del av 

utredningen på SSE skjer med bruk av Langtids EEG monitorering med video, (LTM), på 

seksjon for Klinisk Nevrofysiologi på SSE. Her ble det bygget en ny Epilepsy Monitoring 

Unit (EMU) med 10 overvåkingssenger i 2006. Resultatet av LTM-undersøkelsen avhenger i 

stor grad av at pasienten får nok anfall under undersøkelsen. Denne utredningen er både 

ressurskrevende og til en viss grad risikabel for pasientene. Undersøkelsen er en 

knapphetsressurs på SSE og blir derfor relativt strengt rasjonert i forhold til tildelt tid. For å 

optimalisere utnyttelsen av undersøkelsen brukes i stor grad forskjellige anfallsprovoserende 

metoder. Anfall kan imidlertid gi skader og uønskede hendelser. Pasientsikkerheten må derfor 

ivaretas spesielt under undersøkelsen. 

I denne oppgaven har jeg gått gjennom alle 229 fortløpende LTM undersøkelser som ble gjort 

over en 2 måneders periode 2013 og analysert nytte og risiko ved undersøkelsen. 

Nytten av undersøkelsen er evaluert i forhold til 3 delmål. 1. Suksessrate i form av andel 

undersøkelser med konklusivt svar. 2. Om anfallsprovoserende tiltak utløser anfall. 3. Om 

undersøkelsen gis til korrekt pasientgruppe.  

Risikoen ved undersøkelsen er målt ved registrering av omfang av uønskede hendelser samt 

analyse av faktorer som påvirker forekomst av uønskede hendelser. 

Jeg fant at den samlede suksessraten på undersøkelsene er 71 %. Sammenlignet med lignende 

tall fra sammenlignbare EMU-enheter i andre land må det kunne sies å være på et akseptabelt 

nivå. Imidlertid er det en del forskjeller innad i forskjellige pasientgrupper. Særlig pasienter 

som kommer til operasjonsutredning kunne hatt høyere suksessrate. Undersøkelsen gir 

grunnlag for å diskutere hvordan suksessraten for disse kan økes.  

Undersøkelsen viste også at metodene for å provosere fram anfall har lav effektivitet og 

utløser anfall direkte kun i 7 % av tilfellene. De forskjellige provokasjonsmetodene er vurdert 

og undersøkelsen gir grunnlag for å revurdere retningslinjene for bruk av anfallsprovoserende 

tiltak. 
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Jeg fant også at ca. 10 % av LTM kapasiteten utnyttes feil. Undersøkelsen gir grunnlag for 

videre diskusjon om nye retningslinjer for hvilke pasienter som skal få undersøkelsen. 

Omfanget av uønskede hendelser i denne undersøkelsen tyder på at pasientsikkerheten 

ivaretas på et akseptabelt nivå. Det var uønskede hendelser i 5 % av undersøkelsene. Ingen av 

dem var alvorlige, men flere hadde stort skadepotensiale. Fallraten ble estimert til 13,8 fall pr 

1000 pasientdøgn som er høyere enn det sammenlignbare EMU-enheter rapporterer. 

Undersøkelsen identifiserte flere risikofaktorer som gir grunnlag for revisjon av prosedyrer og 

retningslinjer for forebyggende tiltak. Jeg fant også grunnlag for å mene at meldekulturen for 

uønskede hendelser kan bli bedre. Avvikssystemet i Oslo Universitetssykehus, OUS, kan 

brukes mer effektivt og retningslinjer for lokal bruk av dette på KNF bør vurderes etablert. 
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Forord 

 

Spesialsykehuset for epilepsi, er landets eneste spesialinstitusjon for personer med epilepsi. 

Institusjonen ligger ved Sandvika i Bærum utenfor Oslo og er en del av Oslo 

Universitetssykehus. Det offisielle navnet for tiden er Avdeling for Kompleks epilepsi men i 

fagmiljøet i Norge benevnes ofte institusjonen kun som SSE. 

Jeg ble ansatt som assistentlege ved Seksjon for Klinisk Nevrofysiologi (KNF) på SSE i 2003. 

I 2005 fikk jeg fast overlegestilling som spesialist i klinisk nevrofysiologi, og de siste 4 årene 

har jeg vært leder for KNF-seksjonen. 

Da jeg ble ansatt i 2003 holdt KNF-seksjonen til i kjelleren i administrasjonsbygget. Det var 

den gang fire overvåkingssenger, og lokalitetene var trange og uhensiktsmessige. I 2006 ble 

det reist et helt nytt bygg for KNF. Per i dag har seksjonen ti overvåkingssenger og fremstår 

som et av Europas største og mest moderne. 

Fra å være et av landets siste statlige sykehus, har SSE de senere årene gjennomgått store 

endringer som følge av omorganiseringene i norsk helsevesen. For få år siden var driften 

preget av relativt lang liggetid, og man hadde god tid til diagnostisk utredning og behandling. 

I dag er liggetiden betydelig kortere, og driften er blitt betydelig kostnads effektivisert. SSE er 

en av de få avdelingene i Oslo universitetssykehus (OUS) som går i overskudd. 

Jeg har fulgt denne utviklingen på nært hold, og som leder har jeg lenge hatt en ambisjon om 

å vurdere effektivitetsøkningen vi har sett. Sentrale spørsmål som jeg og mine kolleger har 

stilt oss, er: 

• Får pasientene den utredning de burde? 

• Forvalter vi ressursene optimalt? 

• Er utredningen trygg for pasientene? 

Denne masteroppgaven har gitt meg mulighet til å finne svar på noen av disse spørsmålene.  
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Jeg vil rette en stor takk til støttespillere på veien. Først og fremst til min veileder Tor Iversen 

som hadde troen på at disse spørsmålene kunne være grunnlag for en masteroppgave. Deretter 

til biveileder Karl Otto Nakken som har bidratt med klarhet og klokskap.  Også en stor takk til 

kollega Oliver Henning for inspirasjon og gode innspill og Morten Lossius for oppmuntring 

og hjelp med statistiske utfordringer. Jeg vil også takke sykepleiere og teknikere og leger på 

KNF for iherdig innsats og uvurderlig hjelp med innsamling av data. 

Til slutt også en stor takk til venner og familie for tålmodighet og oppmuntring i en intens 

skriveperiode. 
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1 Bakgrunn 

1.1 Om epilepsi 

Epilepsi har en prevalens på ca. 0,7 % av befolkningen. Det vil si at nær 35-40.000 mennesker 

i Norge har epilepsi.(1)  

Epileptiske anfall skyldes plutselig innsettende og relativt kortvarige funksjonsforstyrrelser i 

hele eller deler av hjernen. Forstyrrelsene er en følge av ukontrollerte fyringer i et nettverk av 

nevroner. Hvordan anfallene arter seg klinisk, avhenger av hvor i hjernen forstyrrelsene 

foregår. Eksempelvis kan man se rykninger i en ekstremitet, komplekse bevegelser med eller 

uten ledsagende bevissthetsforstyrrelse, eller store og skremmende generelle krampeanfall. 

Epilepsi som sykdom defineres som en vedvarende tilbøyelighet til å få uprovoserte 

epileptiske anfall, dvs. anfall som kommer uten spesielle utløsende omstendigheter. Rundt to 

tredjedeler av alle pasienter med epilepsi oppnår god kontroll over anfallene med 

antiepileptiske medikamenter. Den resterende tredjedelen får ikke tilfredsstillende 

anfallskontroll, og disse omtales gjerne som behandlingsresistente. Det er disse pasientene 

som henvises til utredning og behandling ved SSE. 

De aller fleste epileptiske anfall (> 95 %) er selvbegrensende, dvs. de stopper av seg selv i 

løpet av noen sekunder eller høyst 2-3 minutter. Dersom anfallene ikke opphører etter 4-5 

minutter, blir tilstanden kalt truende status epilepticus. Varer anfallet utover 30 minutter 

snakker vi om status epilepticus. Slik anfallsaktivitet kan vedvare i timer og dager, og uten 

behandling er det stor risiko for hjerneskader, og i verste fall død. Status epilepticus krever 

derfor rask behandling. Ofte kan det bli nødvendig å legge pasienten i narkose på 

intensivavdeling for å bryte anfallsaktiviteten.  

Korte, selvbegrensende anfall kan imidlertid også være potensielt farlige på grunn av risiko 

for fallskader. Pasienter med anfall ledsaget av kortvarige bevissthetspåvirkning kan f.eks. 

ikke kjøre bil, betjene farlige maskiner, o.l. 
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1.2 Utredning av epilepsi og betydningen av EEG 

Epilepsi er en klinisk diagnose. Klinikeren har imidlertid stor nytte av funn i pasientens 

elektroencefalogram (EEG). Standard-EEG, dvs. ca. 20 minutters måling av hjernens 

elektriske aktivitet fra elektroder utenpå skallen, brukes gjerne som første utredning ved 

mistanke om epilepsi.  Dette blir en registrering mellom pasientens anfall og kalles en 

interiktal registrering. Undersøkelsen har en relativt høy spesifisitet idet det epileptiske 

cellenettverket gir seg til kjenne i form av noen karakteristiske skarpe bølger i EEG. 

Dessverre er det en nokså lav sensitivitet, dvs. at bare rundt 50 % av personer med epilepsi 

har slike bølger i sitt standard-EEG mellom anfall. Hos noen pasienter er anfallene så typiske 

at diagnosen kan stilles på rent klinisk grunnlag. Ofte er imidlertid anfallene av uklar natur 

eller atypiske for epilepsi. Dersom standard-EEG i slike tilfeller ikke avdekker epileptiske 

forstyrrelser, forblir diagnosen usikker. Man går da gjerne videre med flere standard-EEGer, 

evt. supplert med et standard-EEG når pasienten er søvndeprivert.  

Selve gullstandarden i all epilepsidiagnostikk er imidlertid langtids EEG-monitorering med 

videoopptak av de anfallsuspekte episodene. EEG viser gjerne under anfall helt spesielle 

mønstre og man sier gjerne at man gjør en iktal EEG-registrering. Dette ble tidligere kalt 

“telemetri”, et uttrykk som fortsatt henger igjen internt på SSE. Undersøkelsen kalles Long 

Term Monitoring eller video-EEG monitoring i engelskspråklig litteratur, ofte forkortet LTM 

eller vEEG. Pasienten kobles til EEG-elektroder som går til en liten forsterker kalt 

«hodeboks», som leder signalene videre til en opptaks-PC. Pasientene må oppholde seg i ett 

til flere døgn ved en observasjonsenhet inntil man har sett nok anfall til å stille diagnose. Han 

eller hun videoovervåkes, og den kliniske utformingen av de anfallsuspekte episodene 

sammenholdes med forstyrrelsene i EEG.  

Undersøkelsen kan gi svar på om anfallene er ledd i epilepsi eller har andre årsaker. Skyldes 

anfallet epilepsi, kan undersøkelsen gi svar på hva slags anfalls- og epilepsitype det dreier seg 

om.  Dersom anfallene ikke skyldes epilepsi, kan undersøkelsen avdekke andre mulige 

årsaker.  Eksempelvis kan anfallene ha en psykisk årsak (såkalte Psychogenic Non Epileptic 

Seizures (PNES)), de kan være forårsaket av hjerterytmeforstyrrelser eller være ledd i andre 

nevrologiske sykdommer som bevegelsesforstyrrelser, TICS, søvnlidelser m.m. Pasienter med 

autisme og/eller psykisk utviklingshemning kan ofte ha atferdsforstyrrelser som lett kan 

forveksles med epileptiske anfall. 
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Funn fra LTM gir ofte informasjon som er helt avgjørende for behandlingsvalget hos 

pasienten. Utredningen kan medføre at pasienten får skreddersydd sin farmakoterapi, blir 

epilepsioperert, eller blir henvist til psykolog. Å skille mellom om pasientene har epilepsi 

eller PNES er svært viktig og kan få store konsekvenser for pasienten i forhold til videre 

behandlingsløp og prognose. 

1.3 Litt om SSEs historie 

For litt over 100 år siden ble det av diakonene opprettet en “epileptikerkoloni” i Kristiania. I 

1913 ble kolonien flyttet til Solberg gård i Bærum, og dette ble starten på dagens SSE som 

fortsatt ligger på Solberg. I den første tiden hadde man lite å hjelpe seg med både når det 

gjaldt diagnostikk og behandling, og de vel 60 pasientene bodde fast på kolonien og deltok i 

gårdsdriften etter evne. Diakonene overdro driften til staten i 1922. Kolonien fikk etter hvert 

tilsyn av en nevrolog fra Rikshospitalet, et samarbeid som har vedvart siden. Etter 2. 

verdenskrig fikk flere av «kolonistene» en bedre anfallskontroll ved hjelp av de to 

medikamentene fenobarbital (Fenemal) og fenytoin (Epinat). På 1950-tallet kom det nybygg 

for både barn og voksne, og det første EEG-apparatet ble anskaffet i 1957. Kolonien hadde nå 

fått navnet Statens sykehus for epileptikere, SSE. Som en av de første i Europa fikk sykehuset 

i 1973 “telemetriutstyr”, dvs. en mulighet for å studere pasientenes kliniske anfall og 

ledsagende EEG-forstyrrelser på en skjerm. I 1974 ble institusjonen omdøpt til Statens senter 

for epilepsi, fortsatt forkortet SSE.  

I årene som fulgte var det en rivende utvikling innenfor fagfeltet, idet det kom stadig flere og 

bedre behandlingsmuligheter. Det gjaldt både innen farmakoterapi og kirurgi. 

I forbindelse med sykehusreformen i 2002 ble Rikshospitalet, Radiumhospitalet og SSE lagt 

inn under Helse Sør, og navnet på SSE ble atter endret, nå til Spesialsykehuset for epilepsi. 

I 2003 kom SSE inn under Rikshospitalet HF, og i 2005 ble SSE en del av Rikshospitalets 

Nevroklinikk. Administrativt ble SSE splittet opp og de forskjellige seksjonene lagt inn under 

forskjellige avdelinger i Nevroklinikken. 

Etter den store sammenslåingen av Oslosykehusene til Oslo Universitetssykehus (OUS) i 

2008, ble SSE reetablert som en egen administrativ enhet som en ny avdeling under Klinikk 
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for kirurgi og nevrofag i OUS. Avdelingen fikk navnet Avdeling for Kompleks epilepsi – SSE 

og fikk egen stedlig leder. 

1.4 Virksomheten på SSE pr 2013 

SSE har i dag 90 senger og vel 205 årsverk fordelt på 250 ansatte. Avdelingen er inndelt i en 

barneseksjon, en voksenseksjon og en rehabiliteringsseksjon (Solbergtoppen). Dessuten er det 

en KNF-seksjon og en seksjon for nevropsykologi. Ved SSE er det også en egen skole 

organisert under Akershus fylke. 

Årlig behandles vel 4000 pasienter. I 2012 ble det innlagt 2527 barn under 18 år og 1479 

voksne. 

Pasientene blir innsøkt fra hele landet. De hyppigste innleggelsesgrunnene er: 

• Anfall av uklar natur, dvs. diagnostisk utredning 

• Epilepsi med dårlig anfallskontroll 

o Medikamentutprøvinger 

o Operasjonsutredning 

o Andre anfallsreduserende tiltak, bl.a. dietter 

• Vurdering av om pasienten fyller kravene til å inneha førerkort 

• Epilepsi med omfattende tilleggsproblemer av fysisk, kognitiv, atferdsmessig eller 

psykososial art – og behov for rehabilitering  

En vellykket behandling vil alltid være avhengig av korrekt diagnose. Ved SSE er KNF-

seksjonen derfor helt sentral i diagnostikken av pasientene. 

Rundt 10-15 % av pasienter som henvises for terapiresistent epilepsi viser seg, etter en 

grundig diagnostisk utredning, faktisk ikke har epilepsi, men anfall av psykogen årsak 

(PNES). Under slike anfall ses ingen epileptiske forstyrrelser i EEG. Disse pasientene har 

naturligvis ingen nytte av antiepileptiske medikamenter. 
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En analyse av anfallssemiologien, dvs. den kliniske ytringsformen av anfallene, og EEG-funn 

under anfall kan gi indikasjoner på hvor i hjernen anfallene starter. Sammen med funn fra 

andre undersøkelser som MR, PET og SPECT kan dette være helt avgjørende for om 

pasienten kan tilbys kirurgisk behandling eller ikke. Kirurgisk epilepsibehandling forutsetter 

også at pasienten har det som oppfattes som en uholdbar anfallsituasjon, og han/hun må ha 

prøvd minst to relevante antiepileptika uten å oppnå anfallskontroll. Dessuten må det 

anfallsgivende området av hjernen kunne fjernes uten å påføre pasienten uakseptable 

funksjonstap.  

Der det er spørsmål om kirurgisk behandling er mulig, forsøker KNF-legene å beregne 3D 

modeller av hvor i hjernen den epileptiske aktiviteten starter, såkalt kildelokalisering. Disse 

modellene sammenholdes med eventuelle funn i pasientens MR-bilder og det diskuteres med 

nevrokirurgene om det er mulig å operere bort det området hvor anfallet antas å starte. 

Vanligvis brukes LTM med 26 kanalers EEG men noen ganger ønsker man høyere 

oppløsning på signalene og bruker LTM med 64 kanalers EEG. 

Ved enkelte epilepsityper er de elektriske utladninger lokalisert til steder i hjernen som ikke 

fanges opp i EEG fra de vanlige elektroder utenpå skallen. I enkelte slike tilfeller kan det være 

aktuelt å registrere EEG fra elektroder lagt innenfor skallen, enten utenpå hjernebarken 

(stripe- eller matteelektroder) eller i selve hjernen (dybdeelektroder).  Dette foregår på 

Nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet. 

Ca. 150 pasienter blir hvert år utredet med tanke på om de kan opereres. Bare rundt ¼ av dem 

som utredes for kirurgi, blir operert. Totalt opereres 15-30 pasienter i Norge per år. Rundt 60-

70 % av de opererte oppnår anfallsfrihet. 

Nær 100 % av alle førstegangsinnleggelser ved SSE medfører en EEG-undersøkelse som ledd 

i utredningen. Ved noen reinnleggelser, for eksempel ved videre utredning, kontroll, kurs, 

spesiell tilrettelegging eller vurdering av psykolog eller spesialpedagog, er det ikke nødvendig 

med en ny slik undersøkelse. Men totalt ved ca. 50 % av alle innleggelser rekvireres en eller 

annen form for EEG undersøkelse. Ved de aller fleste diagnoseavklaringer og 

operasjonsutredninger kreves LTM med videoopptak av anfall. For å kunne stille en så sikker 

diagnose som mulig, er det ønskelig med opptak av flere av pasientens ordinære anfall. Helst 

bør det registreres minst tre for pasienten typiske anfall med LTM før man sikkert kan si om 

det er grunnlag for å gå videre i kirurgiutredningen. 
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LTM krever ikke bare dyrt utstyr, men helst en egen enhet. I engelskspråklig litteratur blir 

slike enheter gjerne kalt Epilepsy Monitoring Unit, EMU. På SSE kalles denne delen av KNF-

seksjonen for observasjonsenheten. 

1.5 Virksomheten på KNF seksjonen pr 2013 

KNF-virksomheten i de gamle KNF-lokalene hadde på begynnelsen av 2000-tallet økende 

ventetider for å komme til LTM.  KNF-seksjonen ble ansett som en «flaskehals» for effektiv 

drift av SSE. Etter flere års arbeid for å få til en utvidelse av KNF-virksomheten, ble det 

bygget et helt nytt bygg i 2005-2006 med en pris på ca. 100 millioner kroner. I dag har 

enheten 10 senger for LTM og 5 ambulatoriske EEG-registreringsenheter uten video. I tillegg 

gjøres også 20 minutters standard-EEG. Totalt foretas ca. 2600 forskjellige EEG-

undersøkelser per år. Dessuten gjøres ca. 650 polikliniske legekonsultasjoner per år for 

justering av behandlingen hos pasienter som har implantert en vagusnerve-stimulator (VNS) 

for sin epilepsi. 

Med ambulatorisk EEG får pasientene koblet på EEG-utstyr og bærer med seg en opptaker i 

en liten ryggsekk. De kan gå fritt utenom KNF avdelingen i flere døgn. Sammenliknet med 

LTM inne på observasjonsenheten gir slike ambulatoriske EEG-registreringer ofte teknisk 

dårligere EEG-signal, og man har får intet videoopptak av anfall. Undersøkelsen kan likevel 

gi en diagnoseavklaring der det ikke er behov for videoanalyse av anfallene, eller der man 

ønsker å kontrollere mengden av interiktal epileptisk aktivitet i hjernen mellom anfall.  

LTM på observasjonsenheten gir en langt bedre signalkvalitet og en bedre mulighet for rask 

intervensjon ved anfallsserier eller truende status epilepticus. 

De 10 sengene ved observasjonsenheten er fordelt på 3 dobbeltrom og 4 enkeltrom. Alle rom 

har egne bad med toalett. Rommene overvåkes med kamera døgnet rundt ved hjelp av IR lys 

slik at kameraene «ser» i mørket. Bildene fra videokameraene overvåkes kontinuerlig på et 

monitorrom hvor det alltid sitter en eller to sykepleiere.  

Videoopptak av anfallsepisoder spares for senere analyse som gjøres av legene på KNF. Det 

er ikke videoovervåking på toalettene. Pasientene får der være i fred, med risiko for at man 

«mister» enkelte anfall. Dette svekker naturligvis muligheten for «diagnostisk fangst» og for 

rask intervensjon, hvis nødvendig. 
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I tillegg til de som overvåker video og EEG, er det flere sykepleiere som tar seg av 

pasientenes daglige behov for mat og stell og som tar hånd om pasientene når de får anfall. En 

viktig del av den diagnostiske utredningen er å registrere pasientens bevissthetsnivå og 

eventuelle kognitive utfall under anfall, for derved å kunne si noe om hvor i hjernen anfallet 

utspiller seg. Sykepleierne er opplært til å teste pasientene når de får anfall, for nettopp å 

avdekke slike utfall. Pasientene blir på forhånd instruert i å ringe på (trykke inn en knapp) når 

de kjenner et anfall er i emning, og det kommer da straks sykepleiere til.  

Ved KNF seksjonen er det vel 30 ansatte - med totalt 22 årsverk. De aller fleste er 

sykepleiere.  EMUer i andre land er ofte annerledes organisert, ofte som en underenhet i en 

større nevrologisk avdeling. Det er vanlig å ha en bemanning bestående av sykepleiere som 

tar seg av pasientene og håndterer medisiner og anfall, mens egne EEG-teknikere monterer 

elektroder på pasientene, starter EEG-registreringene på opptaks-PC-ene, overvåker EEG 

signalene underveis i registreringene og gir beskjed til sykepleierne ved anfall. Slik var det 

også organisert på KNF-seksjonen før vi fikk den nye observasjonsenheten i 2006. Man hadde 

den gang bemanning med to faglig adskilte yrkesgrupper EEG-teknikere som hadde 

«monopol» på det tekniske rundt EEG registreringen, og sykepleiere som hadde «monopol» 

på pasienthåndteringen. Sykepleierne satt og ventet på at EEG teknikerne gjorde sin jobb, 

hvoretter EEG-teknikerne ventet mens sykepleierne gjorde sin jobb. Man hadde således to 

sjikt på jobb til enhver tid. Fordi det kun var fire pasienter som ble overvåket, krevdes relativt 

få EEG teknikere og sykepleiere på vakt samtidig. 

Med en ny stor enhet med 10 overvåkingssenger ble det behov for å utvide bemanningen 

betydelig. Man trengte å ansette en rekke nye sykepleiere og EEG-teknikere raskt. Det finnes 

ingen utdannelse for EEG-teknikere i Norge, og opplæringen har skjedd på de enkelte KNF-

laboratorier. Fordi det i 2006 var svært få ledige EEG-teknikere på arbeidsmarkedet, sto man 

overfor valget mellom å ansette og lære opp en rekke nye EEG-teknikere og sykepleiere hver 

for seg, eller organisere driften annerledes. Det ble enighet om å forsøke en ny modell. Man 

valgte å rekruttere kun sykepleiere og lærte disse opp til å bli EEG-teknikere slik at disse 

kunne utføre begge funksjoner. Det er i dag hovedsakelig sykepleiere i personalgruppen. De 

tar imot pasientene, monterer EEG og starter opptakene på PC-ene, overvåker EEG-signalene 

og tar hånd om pasientene under og mellom anfall. Prinsippet er at «alle skal kunne alt» for å 

sikre god kontinuitet og unngå sårbarhet ved sykdom. Ikke minst var det mer 

kostnadseffektivt med en slik organisering der man slapp å ha to sjikt med personale på jobb.  
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De gamle EEG-teknikerne var først engstelige for å gi slipp på sitt fag og redd for å miste sine 

arbeidsplasser, men fikk i en overgangsperiode fungere som ressurspersoner for sykepleierne i 

opplæringsfasen. I tillegg lærte de seg enklere pleiefunksjoner og avlastet sykepleierne i 

håndtering av anfall og testing av pasientene under anfall. Bortsett fra at de ikke håndterer 

medisiner, gjør EEG-teknikerne i dag ellers nærmest det samme som sykepleierne. Når det er 

ti pasienter innlagt til registrering, er bemanningen nå slik at det ved observasjonsenheten er 

seks sykepleier/EEG-teknikere på dagtid, fire på kveld og tre på natt. I helgene reduseres både 

antall pasienter og bemanning. 

Pasientene ligger vanligvis mellom 1-3 døgn til registrering, unntaksvis opp til 7 døgn. Totalt 

mottar seksjonen ca. 25 pasienter per uke. Dette genererer 54 pasientdøgn med EEG og 

videoopptak per uke. Disse analyseres av fem legespesialister i klinisk nevrofysiologi. Disse 

benevnes videre i oppgaven KNF-legene i motsetning til de kliniske legene på barn og 

voksenseksjonen som har behandlingsansvaret for pasientene. De kliniske legene er 

spesialister i henholdsvis nevrologi og barnesykdommer og benevnes videre som klinikerne. 

I tillegg til drift av observasjonsenheten (EMU) registrerer en sykepleier/tekniker fem 

polikliniske standard-EEG, og en sykepleier/tekniker monterer ambulatorisk EEG-

registreringsutstyr på inntil fem pasienter daglig. 

1.6 Økonomi og driftsmodell på SSE 

SSE står i en særstilling når det gjelder finansiering. Helt fra opprettelsen for ca. 100 år siden 

har oppholdet ved Solberg gård vært finansiert ved at man sendte regning for hvert “kurdøgn” 

til den som hadde søkt pasienten innlagt. Initialt sendte diakonene regning til pasientens 

familie hvis oppholdet var på den privates regning eller til fattigkassen i kommunen 

pasientene kom fra. Satsen var den gang som nå en regulert fast sats og ikke bestemt av den 

enkelte pasients reelle kostnader.  Kostnadene ved drift av stedet økte imidlertid de første 

årene. I 1909 var de kr 1,45 per pasient per døgn. I løpet av 10 år til 1919 økte de nesten 3 

ganger til kr 4,12 per døgn. Diakonene søkte om å få øke satsene for å få dekning for 

utgiftene. Det fikk de ikke og på 1920 tallet ga de opp ansvaret for driften og lot staten overta 

virksomheten. Noe av det første staten gjorde var å øke satsene slik at virksomheten igjen 

gikk i balanse. (SSEs arkiver, privat meddelelse Oliver Henning) 
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Slik har finansieringen vedvart siden. Dagens finansieringsmodell stammer fra 1970 da man 

formaliserte kurdøgnsfinansiering i helsevesenet. Ordningen overlevde innføringen av 

rammefinansieringen i 1980, og den overlevde også innføringen av innsatsstyrt finansiering 

og DRG i 1997. Man fikk aksept for at virksomheten ved SSE var såpass spesiell - med lange 

og individuelt tilpassede opphold som ikke lot seg finansiere med et enkelt og sjablongmessig 

DRG-kodeverk. Man fikk beholde kurdøgnsfinansieringen, og den lever fortsatt i beste 

velgående på SSE i dag.  

Kurdøgnsatsene er i dag kr 8402.- per døgn for voksne og kr 9663.- for barn. For pasienter 

med psykisk utviklingshemning som innlegges i en egen post, er kurdøgnsprisen 9982.- Dette 

gjelder for de klassiske utredningsopphold med behov for EEG og psykologtjenester. I 

kjølvannet av at rehabiliteringssenteret Kure gård i Østfold ble nedlagt i 2007, startet man opp 

med et rehabiliteringstilbud ved SSE. I den forbindelse ble det framforhandlet en egen 

kurdøgnsats for rehabiliteringspasientene. Denne satsen er lavere da man forutsatte at disse 

pasientene var ferdig utredet og ikke trengte dyre tjenester fra KNF og nevropsykologene. 

Man skilte således mellom “medisinske opphold” og “rehabiliteringsopphold”. 

Kurdøgnsatsen for rehabilitering er i dag kr 5461.- per døgn. 

Regningen for pasientoppholdene går fra OUS, til de regionale helseforetakene. Innad i Helse 

Sørøst, går fakturaene direkte til de enkelte HFene. SSE godtar bare søknader som kommer 

fra spesialisthelsetjenesten, dvs. habiliteringstjenesten, nevrologiske avdelinger og pediatriske 

avdelinger. 

Hensikten med innføring av innsatsstyrt finansiering (ISF) i 1997 var å stimulere til økt 

effektivitet i helsetjenesten ved at sykehusene fikk betalt per behandling, og ikke per 

liggedøgn. Modellen stimulerer sykehusene til å organisere virksomheten mot mer effektive 

pasientløp og kortere liggetider for pasientene. I en tid da ventelistene økte, ble kurdøgn- og 

rammefinansiering ansett å være ineffektive finansieringsmodeller. 

Ettersom man ved SSE fikk beholde kurdøgnsfinansieringen, ville man kanskje forvente at 

liggetiden ville holde seg stabil. Det var jo ingen økonomiske insentiver for å effektivisere 

driften, snarere tvert om: To pasientopphold med en uke liggetid hver gir omtrent samme 

inntekt som ett opphold over to uker. Men det gir dobbelt så mye utredningsarbeid og høyere 

kostnad. I de første årene holdt liggetiden seg også ganske stabilt, men i de senere år har 

liggetiden ved SSE gått vesentlig ned uten at finansieringsordningen har vært endret.  
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Figur 1 Utvikling av liggetid 

Årsakene til nedgangen i liggetid er vanskelig å forklare med bare helseøkonomisk teori. 

Årsaken skyldes hovedsakelig krav fra pasienter og pårørende og dels også rekvirenter om 

kortere liggetid. Rekvirent vil gjerne ha flere pasienter for pengene og pasientene finner seg 

ikke lenger i lange opphold med mye uvirksom tid. Tidligere kunne pasientene oppleve å bli 

tatt imot av sykepleier på dag 1, snakke med lege på dag 2, ta standard-EEG dag 3, vente på 

svar på denne undersøkelsen før man eventuelt fikk LTM i uke 2, vente ytterligere en uke på 

svar fra LTM, før behandlende lege hadde nok grunnlag til å endre medisinene og så se an 

effekt av medisinendringene i ytterligere en uke, før man kanskje fikk et kontroll-EEG før 

hjemreise i uke 4. Særlig foreldre og pårørende som hadde behov for å søke seg fri fra jobb, 

var pådrivere og klaget stadig oftere over uforutsigbare opphold med mange uvirksomme 

dager. Gradvis ble oppholdene kortere, etter hvert også mer systematiserte og forutsigbare. 

Etter at SSE igjen ble samlet til én organisatorisk enhet i 2009, ble det etablert et felles 

inntakskontor for barn og voksne som mer systematisk planla innleggelsene og 

forhåndsbooket forventede LTM-opphold. Det ble også laget skriftlige pasientløp for de 

forskjellige pasientkategorier.  Driften ble derved betydelig effektivisert, og det var nå mulig 

å forutse inntekter og kostnader på en bedre måte enn før. Kurdøgnsfinansieringen ble ansett 

som fordelaktig og man kunne forutse inntektene så lenge man fylte opp alle senger som 

planlagt. 
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Inntektene fra kurdøgnene utgjør i 2013 budsjettet 217 millioner kroner. 153 millioner 

kommer fra pasienter fra Helse Sør-Øst og 66 millioner fra de andre regionene. I 2013 er 

driftsbudsjettet for SSE 151 millioner kroner. Differansen på 66 millioner står i SSEs budsjett 

som en «positiv grunnbevilgning» slik at inntekter og kostnader står i balanse. I praksis er 

budsjettbalanse for SSE å levere 66 millioner til «eier» som er OUS. Noe av dette dekker 

riktignok utgifter til teknisk drift av lokaler og eiendom samt pasientmat som ikke belastes 

SSEs budsjett. Men det er ingen tvil om at SSE leverer et betydelig overskudd fra 

kurdøgnsinntektene til OUS ved budsjettbalanse. 

De senere år har avdelingen likevel klart å gå med et ytterligere lite overskudd i forhold til 

budsjettet. Det har man klart ved at sengekapasitet i økende grad har blitt maksimalt utnyttet 

slik at man har oppnådd flere kurdøgn enn opprinnelig budsjettert. I 2010 var overskuddet 5,4 

millioner, i 2011 4,7 millioner og i 2012 5,7 millioner.  Disse ekstra inntektene får ikke SSE 

disponere selv. Avdelingen kan for eksempel ikke bruke overskuddet til å ansette flere av det 

nøkkelpersonale man mener man har for lite av for tiden, som for eksempel psykiater eller 

nevropsykolog. Overskuddet går til klinikken (for kirurgi og nevrofag) og er kjærkomment da 

klinikkens andre avdelinger, som er DRG-finansierte, jevnt over går med underskudd.  

For å få så mange pasienter som mulig effektivt gjennom de planlagte oppholdene på SSE, er 

LTM-oppholdene en kritisk faktor. Dersom man på forhånd kunne planlegge hvor mange 

dager hver pasient trengte på LTM for å få nok anfall til å stille diagnosen, kunne man forutse 

nøyaktige pasientløp og utnytte ressursene optimalt. Dessverre er det vanskelig å forutse når 

pasientene får sine epileptiske anfall.  

Denne uforutsigbarheten gjør det vanskelig å estimere optimal lengde på LTM-oppholdene.  

Kommer det ikke anfall, eller tilstrekkelig mange anfall, mens pasienten ligger på 

observasjonsenheten, må de komme tilbake for et nytt opphold med ny EEG-undersøkelse. 

Inntakskontoret må derfor ta en viss kalkulert risiko når de gir pasientene en viss tilmålt tid 

for LTM. Gir man pasientene mange døgn med LTM, kan man få tilstrekkelig med anfall til å 

stille en konklusjon ved EEG-analysen. Man risikerer imidlertid at noen får nok anfall tidlig 

under registreringen slik at oppholdet på SSE kan avsluttes før planlagt tid. Man står da med 

en tom seng som ikke gir inntekt. Ved et sykehus som er basert på elektive og relativt 

langvarige innleggelser fra hele landet, er det vanskelig å få tak i pasienter som kan komme på 
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kort varsel. Pasienter og pårørende har ikke samme mulighet til det i dag, slik man hadde 

tidligere. 

Kurdøgnsinntektene må leveres til klinikken, og seksjonene har strenge krav om å klare de 

pålagte kurdøgnskravene. Kurdøgnsinntektene er budsjettert ned på den enkelte seksjon i 

deres budsjetter. Oppholdene blir derfor temmelig fastlåste, og det er lite rom for justeringer 

underveis dersom man ikke får tilstrekkelig med anfall under EEG-registreringen. 

Inntakskontoret forsøker å utnytte KNF-ressursene optimalt. Det er ikke alltid så lett og 

mange opphold blir avsluttet uten at avklaring ble oppnådd fordi pasienten ikke fikk nok 

anfall på LTM. Mange pasienter må derfor innlegges påny senere. Dette er ikke ønskelig for 

hverken pasientene eller personalet men med en slik drift kan budsjettene holdes. 

De kliniske legene som rekvirerer undersøkelsene har lite eller ingenting med logistikken og 

planleggingen av inntaket å gjøre. De slipper å tenke på budsjett eller ressursutnyttelse eller 

kostnadene ved den ene eller andre EEG-undersøkelsen.  

En LTM-undersøkelse er vesentlig mer ressurskrevende og dyrere enn en ambulatorisk EEG-

registrering. Prisen for undersøkelsen har aldri vært beregnet eksakt, og den brukes da heller 

ikke i SSEs budsjettplanlegging. Fordi personalet på KNF også gjør andre EEG-undersøkelser 

enn LTM, er det ikke så lett å beregne kostnadene for LTM-undersøkelsene isolert. Man kan 

estimere omtrentlige kostnader ved å ta utgangspunkt i budsjettet for drift av selve 

observasjonsenheten med lønn til 22 årsverk med teknikere/sykepleiere pluss utstyr og 

forbruksartikler. Dette er ca. 18 millioner kroner. I tillegg er det eget budsjett for KNF-legene 

og enhetsleder for sykepleierne ca. 6 millioner kroner. For å estimere kostnadene til ett LTM 

døgn, kan man da fra 18 millioner trekke kostnadene til 1,5 stilling (1 million kroner) som 

brukes til standard-EEG hver dag, og 1,5 stilling (1 million kroner) som går til de 

ambulatoriske EEG-registreringene. Det blir da tilbake ca. 16 millioner kroner for å drifte 

EMU enheten.  

KNF seksjonen har en liten inntekt fra de polikliniske standard-EEGer. Det dekker imidlertid 

knapt kostnadene til å utføre og tolke undersøkelsen. Tapet knyttet til standard EEGer holdes 

utenfor regnestykket. 

Tar man utgiften til LTM /EMU-virksomheten, dvs.16 millioner, og deler på antall LTM-

døgn gjennom ett år, dvs. ca. 2200, får man en døgnpris på ca. 7200 kroner for LTM. 
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Tilsvarende regnestykke for de ca. 1100 ambulatoriske EEG-registreringene gir en utgift på 

ca. 900 kroner per registreringsdøgn. 

I tillegg kommer utgiftene til KNF-legenes tolkning og analyse av undersøkelsene. Disse er 

vanskelig å beregne da KNF-legene er involvert i mer enn bare EEG-tolkning. Tolkning av en 

LTM undersøkelse kan ta alt fra 1 time til en dag, og tolkning av en ambulatorisk EEG kan ta 

15 -60 minutter. Hvis man forutsetter at ca. 80 % av legenes arbeidstid går med til tolkning av 

LTM og 10 % til tolkning av ambulatoriske EEG undersøkelser og tar med legelønninger til 

seksjonens 5 leger på ca. 5 millioner kroner per år i regnestykket, vil kostnaden for en 

tolkning av ett LTM-døgn bli ca. 1800 kroner, og for ett «ambulatorisk døgn» 450 kroner.  De 

totale driftsutgiftene for ett døgn med LTM-undersøkelse blir da ca. 9.000 kroner mot ca. 

1400 kroner for ett døgn med ambulatorisk EEG-registrering.  

KNF-seksjonen har ingen egen inntekt fra LTM, og har heller ingen form for 

internfakturering. KNF tar kun imot pasienter til LTM som allerede er innlagt på SSE. Man 

kan si at KNF-seksjonen på en måte er rammefinansiert fra driftsbudsjettet til SSE - der 

inntekten kommer fra kurdøgnsfinansieringen.  

LTM-undersøkelsen er en mer ettertraktet undersøkelse enn en ambulatorisk EEG-registrering 

for både rekvirerende lege og pasienten. Rekvirerende lege synes de får bedre diagnostisk 

presisjon - med bedre EEG signaler og med videoopptak av anfallene. Pasientene opplever 

større trygghet ved kontinuerlig overvåking under anfall.  

Etter at man økte kapasiteten på slike undersøkelser i 2006, har KNF-legene registrert at flere 

nye pasientgrupper blir henvist til LTM. Det dreier som pasienter som blir satt opp til 

kontroller etter iverksatt behandling, eller undersøkelser der andre indikasjoner enn de rent 

medisinske blir lagt til grunn. Klinikerne kan fortelle at de av og til føler de blir utsatt for et 

krav fra enkelte pasienter eller pårørende om å få en «best mulig undersøkelse», og at de noen 

ganger ønsker å gi det beste til akkurat sin pasient - av sosiale og medmenneskelige hensyn.   

Fordi undersøkelsen ikke kan tilbys samtlige pasienter som innlegges ved SSE, har LTM 

igjen blitt en knapphetsressurs. Dette på tross av at man i 2006 planla at den nye seksjonen 

skulle bli dimensjonert slik at LTM ikke lenger skulle utgjøre noen flaskehals. Ved å øke fra 4 

til 10 pasientsenger uten en tilsvarende økning i antall innleggelser, ble tilbudet mer enn 

fordoblet. Siden det for klinikerne ikke fikk noen økonomisk konsekvens om de rekvirerte 
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LTM eller ambulatorisk EEG, var det trolig fristende å tilby pasientene «det beste», nemlig 

LTM.  Så lenge kurdøgnsatsen er et fast beløp, uavhengig av hvilke undersøkelser som blir 

gjort, vil rekvirerende lege, også leger utenfor SSE, ønske «mest mulig valuta for pengene». 

Den gamle økonomiske lov om at «etterspørselen etter en gratis vare er ubegrenset» slo til, og 

ventetiden på LTM økte gradvis igjen. 

For å unngå at LTM på ny ble en flaskehals, ble det etter noen få år laget en prosedyre der 

man beskriver de faglige indikasjoner for å rekvirere LTM og ved hvilke problemstillinger 

man kunne nøye seg med å rekvirere ambulatoriske EEG-undersøkelse. Kort sagt er 

indikasjonene for LTM disse: 

2. Diagnoseavklaring av anfallsuspekte episoder 

3. Operasjonsutredninger 

4. Førerkortvurderinger 

Disse retningslinjene er nedfelt i avdelingens prosedyrer i OUS’ E-håndbok. Legene på KNF 

ser likevel at mange rekvirenter ikke alltid forholder seg til disse retningslinjene og rekvirerer 

det som oppfattes som unødvendige LTM. Eksempler er pasienter som trenger en kontroll av 

tidligere påvist epileptisk aktivitet, og der ambulatorisk EEG etter KNF-legenes oppfatning 

ville gitt tilstrekkelig informasjon. 

For å oppnå effektive pasientløp er bookingen av LTM-undersøkelsen overlatt til 

inntakskontoret og planlegges ofte i god tid før pasienten kommer til SSE. Selve EEG-

rekvisisjonen skrives ofte av lege i spesialisering når pasienten kommer til avdelingen mens 

LTM-undersøkelsen allerede er booket lang tid i forveien av den overlegen som vurderer 

søknadene utenfra. 

Resultatet har blitt at LTM-undersøkelsen påny har blitt en knapphetsressurs som det må være 

etablerte rutiner for hvordan skal utnyttes optimalt. Pasientløpene som er nedfelt skriftlig 

inneholder retningslinjer for hvor mange døgn pasientene bør settes opp til, avhengig av 

problemstillingen. For eksempel blir en operasjonsutredning rutinemessig tildelt 3 døgns 

LTM, mens en diagnoseavklaring på et barn med hyppige anfall tildeles 1 døgns LTM.  
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Ved å rasjonere på ressursene og kun gi en begrenset tid til LTM, vil det som nevnt være en 

del pasienter som ikke får anfall i løpet av den tilmålte LTM tiden. KNF-legene har sett at 3 

døgns tilmålt tid til operasjonsutredning ofte ikke gir nok anfall til å stille sikker konklusjon. 

Har det i løpet av den tildelte LTM-tid ikke vært nok anfall og heller ikke har dukket opp 

noen ledig LTM-plass, vil pasienten måtte avslutte LTM og dra tilbake til posten uten 

diagnostisk avklaring. LTM har da vært «forgjeves», og pasienten må komme tilbake til ny 

undersøkelse ved en senere anledning. Vi har ingen tall på hvor ofte dette skjer, heller ikke på 

«suksessraten», dvs. hvor stor andel av LTM undersøkelsene som er suksessfulle.  

Statistikk fra voksenseksjonen fra 2012 viser at av 1068 innleggelser var det 128 innleggelser 

for operasjonsutredninger. 60 av disse var førstegangsinnleggelser mens 62 var 

reinnleggelser. (Seksjonsoverlege Torleiv Svendsen, personlig meddelelse) Nøyaktig andel av 

pasienter som ble reinnlagt fordi de ikke fikk nok anfall på LTM er ikke registrert, men det er 

rimelig å anta at en vesentlig andel av disse 62 kom tilbake for ny LTM. 

KNF–legene synes det er frustrerende å måtte skrive i EEG-svaret at en diagnoseavklaring 

eller en operasjonsutredning ikke er konklusiv da pasienten ikke fikk nok anfall. De har ofte 

uttrykt ønske om å ha mulighet for lenger LTM-tid til operasjonspasientene.  

Litteratur med anbefalinger for drift av EMUer anbefaler også liggetid mellom 5-7 døgn.(2) 

KNF-legene har overfor inntakskontor og ledelse ønsket lenger liggetid for 

operasjonspasientene, men inntakskontoret har argumentert med at dersom man rutinemessig 

tildeler lenger LTM-tid risikerer man ineffektiv drift og tap av kurdøgnsinntekt.   

Fokus har derfor til en viss grad vært på å forsøke å få til mer effektiv utnyttelse av LTM-

tiden ved å forsøke å få flere anfall under LTM. 

1.7 Om anfallsprovokasjon  

For å få flest mulig vellykkede undersøkelser, utsettes pasientene for såkalte anfalls-

provoserende faktorer. For å gjøre dette benytter man seg av forskjellige metoder. Det har 

lenge vært kjent at pasientenes anfallsterskel påvirkes av både interne og eksterne faktorer. (3) 

Den mest brukte metoden er å trappe ned de antiepileptiske medisinene pasientene bruker. 

Andre metoder er for eks. å utsette pasienten for søvnmangel, stress, hyperventilering og 
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flikkerstimulering. Noen kvinner er særlig anfallsutsatte i menstruasjonsperioden. Hos disse 

forsøker man å foreta LTM nettopp i denne perioden. 

Slike anfallsprovoserende faktorer er høyst individuelle og har varierende effekt. Noen 

pasienter vet selv hva som skal til for å fremkalle anfall ganske sikkert, men de fleste kjenner 

kun til forhold som kanskje kan øke risikoen for anfall noe.  

Metodene som benyttes ved KNF under LTM er et resultat av hva pasienten har fortalt sin 

lege og hva legen har bedt om i EEG-rekvisisjonen. Det er ingen internasjonal konsensus om 

hva som er effektive anfallsprovoserende metoder. KNF-sykepleier Camilla Kalland skrev i 

sin fordypningsoppgave i sin videreutdanning i 2011 hvordan dette har blitt håndtert av 

sykepleierne på KNF-seksjonen på tross av manglende retningslinjer i litteraturen. (4) 

Metodene som brukes har etter hvert  blitt systematisert og nedfelt skriftlig i prosedyrer ved 

seksjonen. De siste to årene er det også tatt i bruk en sjekkliste for pasienter til LTM hvor 

blant annet anfallsprovoserende faktorer og tidligere skader kartlegges. 

De anfallsprovoserende metoder som det for tiden er etablerte prosedyrer for på SSE, er 

følgende:  

 Nedtrapping av medisiner  

 Søvndeprivasjon 

 Flikkerstimulering 

 Hyperventilering 

 Stress 

 Alkohol 

 Høyt kaffeinntak 

 Fysisk aktivitet 

 Brå vekking 

 Overraskende høye lyder 
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 Uregelmessige måltider  

Det brukes mye tid på anfallsprovoserende tiltak. Det er få studier av effekten på disse 

metodene. Noen studier viser forekomst av provoserende faktorer hos pasienter med epilepsi 

(3), men svært få studier er gjort omkring effekt av standardiserte provokasjonsmetoder på en 

EMU. Det er vanskelig å utføre slike studier da metodene som sagt kan ha svært forskjellig 

grad av effekt på forskjellige epilepsityper.  

Det er en oppfatning at de ovennevnte metoder ofte gir anfall og dermed økt suksessrate på 

LTM. Det brukes derfor mye tid på anfallsprovokasjoner under LTM oppholdet. Mange av 

provokasjonsmetodene er ubehagelige for pasientene. For eksempel får mange stort ubehag av 

langvarig flikkerstimulering med blinkende lys og flere uttrykker også ubehag ved å 

søvndepriveres. Det er også en oppfatning at pasienter med PNES anfall er mer emosjonelt 

ustabile og lettere kan suggereres til anfall ved bruk av forskjellige anfallsprovoserende 

rutiner.  

Et utgangspunkt for min undersøkelse er et ønske om å undersøke om de forskjellige 

anfallsprovokasjonene vi bruker har effekt og fortsatt bør brukes eller ikke har effekt og kan 

utgå fra våre prosedyrer. 

En av våre leger på KNF, Oliver Henning, studerte i 2012 effekten av nedtrapping av 

medisiner hos pasienter som kom til operasjonsutredning. Han fant en ”suksessrate” på 43 %, 

dvs. at 43 % de 60 voksne pasientene han studerte, fikk nok anfall til å vurdere indikasjon for 

operasjon. (5) Han fant at effekten av medisin-nedtrapping hos pasienter som kom til 

operasjonsutredning, viste at nedtrapping øker forekomsten av anfall. Derimot fant han at 

nedtrappingstakten ikke hadde noe sikkert å si for om pasienten fikk mange nok anfall til at 

LTM-undersøkelsen ble suksessfull eller ikke. 

Mens helsepersonell ved et epilepsisykehus ellers bestreber seg på å beskytte pasientene mot 

anfall, er man på en EMU i en situasjon der man aktivt går inn for å forverre symptomene ved 

å provosere fram anfall. Man risikerer ikke bare å få hyppigere anfall, men kanskje også 

kraftigere anfall. Noen ganger opplever pasientene å få anfall som for dem er atypiske for 

eksempel med kramper og fall. I verste fall ses serieanfall eller status epilepticus.  
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1.8 Om pasientsikkerhet 

Selv om LTM benyttes på korrekt indikasjon, og man klarer å fremkalle nok anfall til at 

undersøkelsen blir suksessfull, har LTM en annen og ofte oversett «kostnad». Det er nemlig 

ikke risikofritt å gjøre undersøkelsen, verken for den enkelte pasient eller samfunnet. Epilepsi 

innebærer alltid en viss risiko for skader ved anfall. Dessuten kan langvarige anfall gå over i 

status epilepticus som kan medføre dyr behandling på intensivavdeling.  

Ved LTM er altså pasientene dårligere beskyttet mot anfall enn vanlig, og risikoen for slike 

komplikasjoner er her særlig høy. Det er derfor viktig at personalet ved en EMU har økt 

oppmerksomhet på pasientsikkerhet. 

«I trygge hender» er navnet på regjeringens pasientsikkerhetskampanje som startet i 2011. Jeg 

har med denne oppgaven ønsket å se nærmere på i hvilken grad pasientsikkerhet kan sies å 

være ivaretatt ved LTM hos oss. Kan vi si at pasientene som kommer til LTM på SSE får 

«anfall i trygge hender»?  

Pasientsikkerhet har i økende grad blitt prioritert i sykehus i mer enn to tiår etter at The 

Institute of Medicine kom med rapporten «To err is human» i 1999. (6) I 2011 fikk vår egen 

pasientsikkerhetskampanje i Norge. Et av hovedsatsingsområdene for den norske kampanjen 

er å forebygge fall, og det er nettopp anfallsrelaterte fallskader som mange pasienter med 

epilepsi risikerer under LTM. 

Generelt har pasienter med epilepsi en økt mortalitet og morbiditet sammenlignet med den 

generelle befolkningen. Wirell har gitt en oversikt over risiko for forskjellige skader og 

komplikasjoner ved epilepsi. (7) Blant annet er det en økt risiko for skader og død på grunn av 

drukning, plutselig og uventet død, brannskader, frakturer, tannskader, hodeskader og 

bløtdelsskader. På en EMU er drukning og brannskader svært lite sannsynlig, men fallskader i 

forbindelse med anfall er ikke uvanlig. Det er også en risiko for postiktale 

forvirringstilstander og psykoser, samt serieanfall og truende status epilepticus.  

Siden pasienter med epilepsi lever med denne risikoen hele tiden er det lett å tenke at denne 

risikoen også er uunngåelig ved sykehusinnleggelse og at det dermed ikke er helsepersonells 

ansvar dersom det blir skader ved uventete epileptiske anfall. 
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Jeg har fått tilgang til utdrag fra alle medholdsaker i Norsk Pasientskade Erstatning (NPE) der 

epilepsi var involvert. (Unn Sigrid Saxebøl, personlig meddelelse) I perioden 2001-2013 var 

det 30 saker der klager fikk medhold.  

Sakene fordelte seg slik: 

Forsinket diagnostikk av epilepsi med dårlig anfallsituasjon som ga alvorlige 

komplikasjoner/stagnert utvikling 

9 

Bivirkninger av antiepileptiske medisiner 7 

Svikt i oppfølging og behandlingen med påfølgende dårlig anfallsituasjon 5 

Komplikasjoner ved kirurgisk behandling av epilepsi 4 

Fallskader i forbindelse med anfall på sykehus som burde vært unngått 3 

Komplikasjoner ved status epilepticus  1 

Tabell 1 Fordeling av «medholdsaker» i NPE relatert til epilepsi 

Det er altså kun 3 saker som gjelder anfallsrelaterte fall. Medhold fra NPE baserte seg på at 

dette kunne vært unngått.  

Selv om det ikke er mange saker som ender i NPE så vet vi altså at de finnes. Som 

helsepersonell slipper vi altså ikke unna et objektivt ansvar for pasientens sikkerhet ved 

epileptiske anfall ved sykehusinnleggelse.  

Ved søk på internett i Helsetilsynets offentliggjorte saker med reaksjoner på helsepersonell 

fant jeg seks saker som inneholdt søkeordet «epilepsi». Fire av disse hadde «epilepsi» kun 

som ord i bisetninger og gjaldt ikke pasienter som hadde epilepsi. En sak gjaldt advarsel til 

lege for å ha unnlatt å melde fra om at en pasient ikke lenger tilfredsstilte kravene til førerkort 

etter epileptiske anfall. En annen sak er imidlertid relevant i forhold til pasientsikkerhet rundt 

anfall. Den gjaldt advarsel til en nattevakt i en bolig for ikke å ha overvåket en pasient med 

epilepsi godt nok i forbindelse med at pasienten ble funnet død om morgenen etter sannsynlig 

status epilepticus eller plutselig og uventet død ved epilepsi (SUDEP). 

Det er således absolutt grunn til å ta pasientsikkerhet alvorlig ved en EMU. Særlig når 

epileptiske anfall i tillegg framprovoseres med hensikt. 
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Før det ble bygget nytt bygg for LTM i 2006 var KNF-virksomheten drevet i gamle og 

uhensiktsmessige lokaler der pasientsikkerhet var vanskelig å ivareta på en god måte. Vi 

hadde i perioden (2003-2006), hvert fall to alvorlige anfallsrelaterte skader hvor man kan si at 

uhensiktsmessige lokaliteter bidro til å forverre skadeomfanget. Begge skadene gjaldt anfall 

på toalettet der begge pasienter fikk alvorlige skader ved fall på henholdsvis toalettbørste og 

toalettpapiroppheng. Disse skadene lå langt framme i bevisstheten og preget planlegging og 

innredning av det nye bygget. Pasientsikkerhet ble et eget, dog lite, satsingsområde på den 

tiden. Man hadde Murphys lov i minne; om noe kan gå galt, så vil det før eller siden gjøre det.  

De nye pasientrommene ble innredet med moderne sykehusstandard med «snillere» 

møblering med vekt på å minimere risiko for skade fra skarpe gjenstander. Dessuten var det 

sug og oksygen på alle rom for å hindre kvelning/aspirasjon og surstoffmangel ved anfall. 

Man fant imidlertid lite kunnskapsbasert viten eller retningslinjer i faglitteraturen om 

pasientsikkerhetstiltak på EMUer. De første årene, 2007-2010, famlet man noe både når det 

gjaldt å framprovosere anfall systematisk og iverksette systematiske tiltak for å ivareta 

pasientsikkerheten.  

Da kapasiteten økte fra 4 til 10 senger måtte personalgruppen mer enn fordobles og 

kompetanse bygges opp. Etter hvert som personalgruppens kompetanse økte, kom også et 

økende krav om standardisering av rutiner og prosedyrer. Man ansatte en egen 

fagutviklingssykepleier som i samråd med legene utarbeidet slike prosedyrer. Prosedyrer for 

vurdering av risiko for skader ved anfall og god og sikker håndtering av pasienten under 

anfall kom på plass i 2010. 

Fortsatt var imidlertid pasientsikkerhetskulturen ved seksjonen preget av flere holdninger som 

kunne være en utfordring:  

1.  «Pasientene lever fra før med vissheten om at de har en viss risiko for skader, og det må de 

også leve med også under innleggelsen.»  

2. «Det er ikke nødvendig å skrive avviksmeldinger på nestenuhell når det ikke blir noen 

pasientskade.» 

3. «Anfall med fall eller uønskede hendelser kan komme som lyn fra klar himmel og ramme 

hvilken som helst pasient, unntatt PNES pasienter, så det er derfor vanskelig å jobbe med 

forebyggende arbeid når vi ikke vet hvem vi skal sette inn tiltak mot.»  
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4. «Mange pasienter opplever det krenkende å motta skadeforebyggende tiltak som for 

eksempel å gå med hjelm eller få følge på toalettet og dette må vi av respekt for pasientens 

autonomi respektere. Det er derfor et etisk problem å påtvinge pasienter skadeforebyggende 

tiltak.» 

Disse holdningene har jeg ofte møtt i forbindelse med diskusjoner etter uønskede hendelser 

både med legekolleger og sykepleiere i egen seksjon, og også på barn- og voksenseksjonene. 

Vi har derfor ikke hatt noen god registrering av skadefrekvens og forekomst av næruhell som 

har gjort oss i stand til å si noe om forekomst av uønskede hendelser eller identifisere 

risikopasienter og -situasjoner. Jeg har ofte fått et inntrykk av at det var en holdning i 

fagmiljøet både blant sykepleiere og leger om at LTM innebærer en viss “kalkulert risiko” og 

at anfallsrelaterte skader nærmest er uunngåelig.  

Ved KNF har det i denne perioden altså ikke vært noen kultur for en «nullvisjon» for skader 

eller uttalt ønske om å prioritere innsatsen for pasientsikkerhet høyere. Ved innføring av 

elektronisk avvikssystem i OUS i 2009 ble melderutiner for pasientskader og HMS avvik 

betydelig forenklet. Det sammen med informasjon fra OUS om hvordan avvikssystemet er 

tenkt brukt, har gjort at det har det blitt en gradvis endring av de nevnte holdningene over mot 

at det faktisk er enkelt og kan være en fordel å melde avvik, og at det å etablere prosedyrer 

faktisk kan forebygge skader.  

De siste fem årene har det i økende grad også kommet litteratur om pasientsikkerhet ved 

EMUer.  Buelow publiserte i 2009 resultatene fra en spørreundersøkelse til leger og 

sykepleiere som arbeidet ved EMUer i USA - der det ble kartlagt omfang av prosedyrer for 

anfallsprovosering og sikkerhetstiltak. (8) Det framkom et stort sprik i rutiner, og ingen klar 

konsensus. Det ble anbefalt videre studier og etablering av retningslinjer for pasientsikkerhet 

ved EMUer.  Først i 2012 ble det publisert det som ble kalt «de første skritt mot å etablere 

EMU sikkerhets- rutiner». Dette var et resultat av at American Epilepsy Society tilbake i 2007 

nedsatte en arbeidsgruppe for å finne fram til en konsensus om pasientsikkerhet ved EMUer. 

Denne gruppen fant svært lite evidensbasert litteratur om temaet og forsøkte i stedet å etablere 

en ekspertkonsensus ved hjelp av en metode kalt Delphimetoden. (9) Metoden, som ble 

utviklet under den kalde krigen for å komme til enighet om komplekse problemstillinger, går 

ut på at man gjennom flere systematiske runder med spørreskjemaer til og fra anerkjente 

fagpersoner, «oraklene», kommer fram til en slags minste felles multiplum om hva man kan 

være enige om innen et fagfelt. 
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I tillegg er det kommet flere artikler som omhandler risiko for skader og uønskede hendelser 

ved LTM. Dobesberger et al analyserte 596 LTM-registreringer gjort over en 6 års periode. 

De fant 53 (9 %) skader eller uønskede hendelser. (10) Hyppigst var psykiatriske 

komplikasjoner, fallskader, status epilepticus, og én alvorlig bivirkning av medisiner. Et mål 

som ofte blir brukt er fallrate, dvs. antall fall per tusen liggedøgn. I denne studien var fallraten 

6 per 1000 liggedøgn. Fallrate før og etter innføring av pasientsikkerhetstiltak ble også 

undersøkt av Spanaki og publisert i 2012. Fallrate var der 4,18 før og 3,15 etter intervensjon. 

(11) En studie fra Mayoklinikken viste, etter gjennomgang av 590 epileptiske anfall over en 2 

års periode, at det imidlertid er relativt liten risiko for aspirasjon og kvelning i forbindelse 

anfall. (12) 

Det har vært antatt at pasienter som har PNES ikke har samme risiko for skader ved anfall 

som pasienter med epileptiske anfall. Dette har sågar vært brukt diagnostisk; dersom 

pasienten skader seg under anfall så er det stor sannsynlighet for at anfallet er epileptisk, ikke 

PNES. Dette har også preget risikovurderingen og iverksetting av tiltak hos pasienter innlagt 

til LTM ved vår seksjon der rekvirenten mistenker PNES. Atkinson et al har imidlertid funnet 

at også pasienter med PNES er utsatte for fallskader og av den grunn bør ha de samme 

sikkerhetstiltak ved LTM. (13) 

På grunn av manglende internasjonale retningslinjer har SSEs rutiner og prosedyrer om 

anfallsprovokasjon og pasientsikkerhetstiltak gradvis blitt til basert på en blanding av erfaring 

og sunn fornuft. Av (pasient)skader blir man (forhåpentligvis) klok(ere).  

Ved innsamling av data i januar 2013 hadde avdelingen skriftlige rutiner og prosedyrer for 

følgende:  

• Håndtering av anfall under LTM 

• Sikkerhetsvurdering ved LTM 

• Truende status epilepticus 

• Iktal eller postiktal aggressivitet under LTM 

• Anfallsprovosering ved KNF 

• Indikasjoner for EEG undersøkelse ved KNF-seksjonen. 
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Kort oppsummert kan vi si at vi nå har følgende rutiner for risikovurdering av pasienter som 

kommer til LTM:  

Alle pasienter skal risikovurderes. Rekvirerende lege bruker standardisert EEG 

rekvisisjon der det spørres spesielt etter tidligere skader ved anfall eller truende status. 

Det benyttes også en sjekkliste som pasient selv fyller ut omkring anfallsutforming, 

utløsende årsaker og tidligere skader og truende status. Dette er en dobbeltforsikring i 

tilfelle rekvirerende lege ikke hadde fanget det opp. Den sykepleier ved KNF som tar 

imot pasienten, gjør på hver enkelt pasient en risikovurdering og iverksetter på eget 

initiativ de sikkerhetstiltak som anses nødvendige.  

Følgende forebyggende tiltak er nedfelt i dagens prosedyrer og skal vurderes der det vurderes 

at risiko for skade er høy:  

Bruk av sengehest med eller uten polstring, sove på madrass på gulvet der fall ut av 

seng har skjedd tidligere, hjelm ved tidligere fall med hode eller ansiktsskader, avtale 

om følge av personale til og fra toalett og fjerning av potensielt skadelige gjenstander 

nær pasienten der det vurderes å være fare for fall. Tidligere ble EEG-utstyr 

(hodeboksen) alltid hengt opp i et stativ på hjul som fulgte pasienten ved forflytning. 

Et tiltak er også å fjerne stativet og pakke utstyret inn i sekk eller magebelte der det er 

risiko for fall. 

Det kan altså synes som om pasientsikkerheten ved KNF i hvert fall på papiret er rimelig godt 

ivaretatt. Men hva med praksis? 

Jeg har sett nærmere på avvikssystemet vi har i OUS og funnet de avviksmeldingene fra KNF 

seksjonen som gjelder pasienthendelser i perioden 2009-september 2013. Det ble i denne 

perioden meldt inn 133 avvikssaker kategorisert som «Pasienthendelse». De aller fleste av 

disse dreide seg om dårlig utfylte EEG-rekvisisjoner eller medisinark, eller dårlig informasjon 

omkring overføring av pasienter til og fra KNF seksjonen. Ingen av disse medførte noen 

feilbehandling eller fikk noen medisinske konsekvenser for pasienten. De kan likevel 

betraktes som meldinger om “næruhell”, og slike meldinger har medført forbedrede rutiner 

for føring av medisinkardex og EEG-rekvisisjoner.  

Jeg identifiserte imidlertid 18 avviksmeldinger som gjaldt skade på pasient ved anfall, og én 

melding om nestenuhell på pasient i forbindelse med anfall, dvs. et fall som ikke ga skade.  
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Over en periode på ca. 4,5 år ble det altså registrert nitten mer eller mindre alvorlige 

hendelser.  Femten av de nitten hendelsene gjaldt skader og nestenuhell ved fall. Det var ett 

brudd, seks kutt og sårskader og åtte bløtdelsskader for øvrig. Ti av de femten kom ved anfall 

fra stående/gående eller sittende posisjon. Fire av fallene kom på toalettet der pasienten var 

alene. Ti av de nitten meldingene gjaldt menn mellom 29 og 50 år. Antar vi at antall 

registreringsdøgn har vært stabilt på ca. 2200 per år i disse 4,5 årene får vi 15 fall på ca. 

10.000 registreringsdøgn. Det gir en fallrate på ca. 1,5 pr 1000 liggedøgn. Dette er langt 

lavere enn i studien til Dobesberger. (10) 

Det ble kun meldt inn tre avvikshendelser der pasient var desorientert, utagerende eller 

aggressiv etter anfall, og der personalet følte seg truet. Ved disse hendelsene gjaldt 

avviksmeldingen HMS avvik da det ikke var planlagt tilstrekkelig bemanning, noe som burde 

vært forutsett. Dette er hendelser som i litteraturen rubriseres som «postiktal psykose» og som 

registreres som uønskede hendelser (adverse events) i et mye høyere omfang enn det som 

framkommer i våre avviksmeldinger. 

I vår seksjon var det kun én melding om nesten-uhell. Mindre skader som tungebitt er ikke 

meldt. Det er heller ikke meldt om overflyttinger til annen avdeling på grunn av status 

epilepticus, selv om vi vet at dette skjer en til to ganger per år. Fravær av slike hendelser i 

avviksmeldesystemet gjør det rimelig å anta at det i dette systemet også er mørketall for andre 

uønskede hendelser. Man kan spekulere på om dette skyldes en holdning om at truende status, 

tungebitt og postiktal psykose er så vanlig at det ikke regnes som avvik. Ved diskusjoner i 

personalgruppen blir det ofte referert til at dette ligger innenfor det man oppfatter som 

«kalkulert risiko». 

Nesten-uhell meldes altså sjelden i avvikssystemet. Trolig oppfattes slike hendelser som 

mindre viktig, ettersom personalet ikke opplever at en slik avviksmelding får noen 

umiddelbar konsekvens fra ledelsen. 
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2 Problemstilling 

Jeg har som leder ved seksjonen lenge hatt et behov for en mer detaljert 

virksomhetsregistrering enn det OUS sine vanlige systemer fanger opp. Det har vært et behov 

for å kunne gjøre rede for hvor mange anfall som registreres på seksjonen pr år, hva slags 

anfall det dreier seg om, fordeling av pasientgrupper, bruk av anfallsprovoserende metoder, 

omfang av nesten-uhell, skadesituasjon, osv. 

Foruten å dekke et slikt behov for en deskriptiv oversikt over virksomheten, har jeg hatt to 

spesifikke problemstillinger som hovedfokus i oppgaven min. Det ene er å undersøke 

nytteverdien av LTM på KNF-seksjonen på SSE og det andre er å undersøke om 

pasientsikkerheten er godt ivaretatt i henhold til internasjonal litteratur. 

2.1 Nytte 

Denne problemstillingen har jeg delt opp i flere spesifikke problemstillinger:  

2.1.1  Gir undersøkelsen anfall? 

Et vesentlig mål ved LTM er å analysere EEG-forandringer ved anfall og uten anfall blir det 

vanskelig å analysere. Et enkelt mål på nytteverdien av undersøkelsen er om det ble anfall 

eller ikke. 

2.1.2 Gir undersøkelsen svar på det rekvirent spør om? 

Hva er andelen av pasienter hvor undersøkelsen kan anses å være vellykket i den grad det kan 

gis svar på spørsmålet rekvirenten stiller? Hva er suksessraten ved vår EMU? Er det 

forskjeller i suksessraten for forskjellige pasientgrupper? Hva påvirker suksessraten? Er det 

slik at suksessraten stiger jo lenger LTM oppholdet varer?  

2.1.3 Er det nyttig å gjøre LTM undersøkelsen påny? 

Mange pasienter må komme igjen til ny LTM da første undersøkelse ikke ga nok anfall til å 

besvare problemstillingen fra klinikeren. Zarkou skriver i en artikkel i 2011 at LTM utover to 
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ganger sjelden gir nytte. (14)   Er det nyttig å komme igjen for ny LTM på SSE når den 

forrige undersøkelsen ikke var nyttig? 

 

2.1.4 Er våre metoder for å framprovosere anfall effektive? 

Her ønsker jeg å analysere hvilke metoder for anfallsprovokasjon som kan sies å være 

effektive og hvilke forhold som evt. påvirker effekt av anfallsprovosering. Mange av 

rekvirentene synes å ha en oppfatning av at disse virker veldig godt og det brukes derfor mye 

tid og energi på dette med tro på at dette øker suksessraten under LTM og kan kompensere for 

den relativt korte liggetiden pasientene får.  

Jeg har en hypotese om at mange av de anfallsprovoseringer som gjøres under LTM egentlig 

har liten effekt. PNES pasienter kan ofte suggereres til å få sine anfall men er det slik at de 

oftere har effekt av anfallsprovokasjon enn pasienter med epileptiske anfall? Er det slik at 

søvndeprivering og nedtrapping av medisiner gir økt suksessrate? Jeg vil analysere de 

innsamlede data for å forsøke å bekrefte eller avkrefte at det er slike sammenhenger. 

2.1.5 Ressursutnyttelse. 

Gir vi rett undersøkelse til rett pasient? 

Jeg ønsker i denne delen å se nærmere på hvilke pasientgrupper som får LTM og om 

ressursene utnyttes til de pasientene ressursen er tiltenkt.  Mange av KNF-legene uttrykker 

ofte en oppfatning av at det er for mange pasienter til Kontroll på LTM og at ressursen 

«misbrukes». Er det slik at det er mange unødvendige kontrollundersøkelser?  

2.2  Pasientsikkerhet 

Jeg ønsker i denne delen å analysere forekomst av uønskede hendelser som skader og 

næruhell ved seksjonen og se nærmere på hvilke forhold som kan påvirke forekomsten. En 

EMU med ambisjoner om å være på internasjonalt nivå bør forventes å kunne dokumentere 

skadeforekomst og fallrate og ha en formening om pasientsikkerheten er akseptabel i forhold 

til andre EMUer.  



27 

 

Mange har en oppfatning av at anfall som gir skader kan komme helt uforutsett og ramme helt 

tilfeldige pasienter og at dette er vanskelig å forutse. Min hypotese er at det er mulig å 

identifisere spesielle risikogrupper slik at forebyggende tiltak kan rettes mer effektivt mot 

disse.  
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3 Materiale og metode 

3.1 Materiale 

For å forsøke å få svar på disse problemstillingene har jeg laget en observasjonsstudie og 

kartlagt data fra alle LTM-undersøkelser ved KNF-seksjonen fortløpende i perioden 8.jan 

2013 - 8.mars 2013.  

I denne perioden var 237 pasienter innlagt ved observasjonsenheten for LTM.  

8 pasienter måtte av forskjellige grunner ekskluderes fra studien, først og fremst på grunn av 

inkomplette data. Studien omfatter således 229 undersøkelser dvs. 229 opphold med LTM på 

observasjonsenheten.   

Demografiske og kliniske data ble innsamlet ved hjelp av et tosiders registreringsskjema som 

fulgte pasienten gjennom oppholdet. Hvert registreringsskjema fikk et undersøkelsesnummer. 

På basis av opplysningene på rekvisisjonene ble undersøkelsene først gruppert i ulike 

indikasjonsgrupper av meg. Dette ble gjort i forbindelse med klargjøring av EEG 

rekvisisjoner til neste dags undersøkelser. Skjemaet fulgte så pasientens EEG-rekvisisjon 

under oppholdet på observasjonsenheten. Resten av side 1 av skjemaet ble utfylt av sykepleier 

under LTM-registreringen. Skjemaet fulgte så pasientens sakspapirer videre til den KNF-

legen som var tildelt ansvar for EEG-analysen og diagnostiseringen. Legen fylte ut skjemaets 

side 2 (resultater av undersøkelsen), hvoretter skjemaene ble levert tilbake til meg. 

Dataene som ble systematisert på denne måten, var den samme informasjon som også ble 

registrert forskjellige andre steder i pasientens journal. Sykepleierne ga i tillegg en vurdering 

av om de syntes rekvirent hadde fylt ut EEG rekvisisjonen tilfredsstillende og KNF-lege ga en 

vurdering av om undersøkelsen hadde gitt svar på det rekvirent ønsket svar på, altså om 

undersøkelsen ble ansett som suksessfull. I tillegg ble det gitt en Ja/Nei vurdering av om 

undersøkelsen var «korrekt indisert» på medisinske grunnlag. Dette som et mål på om 

ressursen LTM blir gitt til rett pasient. 

Det ble ikke samlet inn noen annen medisinsk informasjon enn den som rutinemessig 

registreres forskjellige steder i sykepleierdokumentasjon, legejournal og klinisk EEG-system 

ved en enhver innleggelse. Det var ingen form for intervensjon utenom normale etablerte 
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prosedyrer. Pasientvernombudet ved sykehuset godkjente derfor studien som en 

kvalitetssikringsstudie. Det var ikke behov for spesielt samtykke fra pasient eller pårørende i 

henhold til sykehuset rutiner for kvalitetssikringsstudier. 

Følgende data ble systematisert og samlet: 

Alder og kjønn 

Indikasjon for undersøkelsen som ble gruppert på følgende måte: 

• Operasjonsutredning 

• Diagnoseavklaring 

• Førerkortvurdering 

• Kontroll av tidligere EEG funn 

• Utredning for narkolepsi (En søvnlidelse) 

• Utredning for REM Sleep Behaviour Disorder (En søvnlidelse) 

Metoder for anfallsprovokasjon 

Evt. nedtrapping av medikasjon.  

Evt. tiltak for å forebygge skader 

Det ble også registrert hva slags type anfall rekvirent mistenkte og hva slags anfall som ble 

observert under undersøkelsen. Evt. skader og næruhell og forhold rundt disse og om det ble 

sendt avviksmelding. Det ble videre registrert hvor mange opphold pasienten hadde hatt siste 

år for samme problemstilling, og hvor lenge det var siden forrige LTM. Dette ble gjort for å få 

data på hvor mange pasienter som ikke fikk svar på forrige LTM, og hvor lenge de evt. hadde 

ventet på en ny undersøkelse.  

Skjemaene ble kontrollert av meg og manglende opplysninger ble funnet ved oppslag i 

pasientenes elektroniske journal (Doculive) og EEG systemene og fylt inn. 
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3.2 Metode 

Det ble gjort et usystematisk søk etter litteratur på PubMed om relevant litteratur med 

kombinasjoner av søkeordene EMU, Safety, Seizure provocation, Epilepsy, Adverse events, 

Longterm EEG, vEEG. Relevant litteratur er omtalt i teksten og inkludert i litteraturlisten. 

Det ble også gjort søk i OUS sitt avvikssystem og gjennomgang av avvikshendelser ved KNF 

SSE. Dette var for å finne bakgrunnsmateriale som funnene fra studien kunne sammenlignes 

med. Funnene er gjort rede for i den innledende del av oppgaven.   

De innsamlede dataene fra registreringsskjemaene ble kodet og lagt inn et Excel regneark for 

summering av forskjellige variable og utfall. Deretter ble dataene importert i SPSS for 

nærmere statistisk analyse av sammenheng mellom variablene. 

Mange variabler hadde binomiske utfall som anfall eller ikke, suksess eller ikke, skade eller 

ikke.  Jeg har lagt til grunn at forekomst av disse hendelsene opptrer stokastisk med en viss 

sannsynlighet som påvirkes av forhold jeg har forsøkt å kartlegge. 

For eksempel antar jeg den enkelte pasient har en relativt stabil forekomst av anfall under 

stabile forhold og at anfall kommer stokastisk i forhold til denne sannsynligheten. 

Mange av funnene er analysert under disse forutsetningene og satt opp i 2x2 tabeller og det er 

sett på forskjeller i forekomst i gruppene. Der forekomstene har vært tydelig forskjellige er 

det brukt Kji-kvadrat analyse for å beregne om funnene er signifikante. P-verdien er satt til 

0,05. Det vil si at det er beregnet sannsynlighet for å få det beskrevne resultatet dersom en 0 

hypotese om at det ikke er noen sammenheng mellom uavhengig og avhengig variabel 

stemmer. P<0,05 betyr at det mindre enn 5 % sannsynlighet for å få det observerte resultatet 

dersom 0 hypotesen stemmer. Der antallet er mindre enn 20 eller forekomster er mindre enn 5 

er det brukt Fischer Exact test for å beregne om funnene er signifikante. Fischer Exact Test 

gir mer nøyaktige p verdier når antallet observerte eller forventede forekomster er små. 

Der jeg har funnet signifikante sammenhenger er det beregnet Odds ratio. Odds er en annen 

måte å angi sjanse for en hendelse enn sannsynlighet. Hvis man i en gruppe har a antall 

hendelser og b antall ikke- hendelser beregnes vanlig sannsynlighet ved a delt på (a + b). 

Odds er en annen måte å angi sjanser, nemlig a delt på b. Odds ratio blir forholdet mellom 

oddsen for en hendelse i en gruppe og oddsen for en hendelse i en annen gruppe. 
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Der det er flere variabler som kan tenkes å påvirke utfall er det beregnet om det kan påvises 

signifikante sammenhenger ved hjelp av logistisk regresjonsanalyse. Dette er en test som 

angir i hvilken grad forskjellige variabler kan predikere et binomisk utfall.   
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4 Deskriptive funn 

Jeg vil i dette kapittelet beskrive rent deskriptivt hva undersøkelsen viste.  I neste kapittel vil 

jeg analysere sammenhenger. 

4.1 Beskrivelse av utvalget 

220 pasienter fikk gjort LTM i den aktuelle perioden. Ni pasienter ble i løpet av perioden 

undersøkt med LTM to ganger. Undersøkelsen inkluderte totalt 229 LTM-undersøkelser ved 

observasjonsenheten på KNF SSE over en periode på 2 måneder fra 8.januar 2013 t.o.m. 8. 

mars 2013. 

Perioden utgjorde 62 døgn og i alt 432 pasientdøgn.  

I undersøkelsesperioden ble det registrert ca. 20 % av de undersøkelsene som gjøres i løpet av 

et vanlig år på observasjonsenheten. (ca. 1100) 

 

Aldersfordeling på pasientene var 114 barn mellom 1 og 17 år (49%) og 115 voksne mellom 

18 og 79 år (51%). 

 

Kjønnsfordelingen var 126 kvinner (55 %) og 103 menn (45 %). 

 

Fordelingen av de forskjellige indikasjonsgruppene var slik: 

Indikasjonsgruppe Antall Andel  

Operasjonsutredninger 37 16.2 % 

Diagnoseavklaringer 155 67.7 % 

Førerkortvurderinger 7 3.1 % 

Kontroller 21 9.2 % 

Narkolepsiutredninger 5 2.2 % 

RBD prosjekt 4 1.7 % 

Total 229 100.0 % 

Tabell 2 Fordeling av indikasjonsgrupper 
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Totalt antall pasienter med indikasjonene Diagnoseavklaring og Operasjonsutredning var 

tilsammen 192. Det er hos disse to gruppene det er ønskelig med anfall i løpet av 

registreringen for å kunne gi svar på problemstillingen i EEG-rekvisisjon.  De kan kalles 

hovedmålgruppen for en EMU, eller «kjernegruppen». I tillegg ble det gjort syv 

førerkortvurderinger (3,1 %) der anfall ikke var forventet eller ønsket. (En av disse fikk 

likevel anfall i form av øyelokksmyoklonier.) 

Det ble også gjort fem narkolepsiutredninger (1,7 %) som ledd i en spesiell avtale med 

Helsedirektoratet og Ullevål sykehus om bistand til slik utredning av Pandemrix-

bivirkningene som fulgte i kjølvannet av svineinfluensavaksineringen i 2009.  

I tillegg ble det gjort fire utredninger av Parkinsonpasienter (1,7 %) med spørsmål om en 

spesifikk søvnlidelse kalt RBD. Dette er et forskningsprosjekt i samarbeid med nevrologisk 

avd. Buskerud sykehus. 

De ovennevnte er de pasientene med etablert indikasjon for LTM i henhold til prosedyrene. 

Det ble i tillegg gjort 21 «kontroller» (9,2 %).  Det er faglig enighet om at disse ikke trenger 

LTM siden videoovervåking ikke gir noe ytterligere diagnostisk verdi. Hos disse vil en 

ambulatorisk EEG vil gi tilstrekkelig informasjon. De forventes ikke å få anfall. Men siden 

det er den totale pasientsikkerheten ved LTM-undersøkelsen jeg ønsker å si noe om og noen 

av disse pasientene også hadde anfall, har jeg tatt med alle pasientgrupper i tallet ved 

beregning av skaderisiko ved LTM-undersøkelse på seksjonen. 

 

Mer om Barn: 

For barna var gjennomsnittsalderen 10,0 år (1-17 år) og gjennomsnittlig liggetid på LTM var 

1,3 døgn (1-5 døgn) 
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Fordeling av indikasjoner hos barna: 

Indikasjon Antall Andel 

Operasjonsutredning 7 6.1 % 

Diagnoseavklaring 84 73.7 % 

Førerkort 3 2.6 % 

Kontroll 15 13.2 % 

Narkolepsiutredning 5 4.4 % 

Total 114 100 % 

Tabell 3 Fordeling indikasjongrupper Barn 

Førerkortvurdering hos barn virker kanskje litt overraskende, men det gjelder tre personer 

over 16 år med spørsmål om de kan begynne å øvelseskjøre. 

Mer om Voksne: 

For voksne var gjennomsnittsalderen 35,5 år (18-79 år) og gjennomsnittlig liggetid på LTM 

var 2,42 døgn (1-7 døgn) 

Fordeling av indikasjonene hos de voksne: 

Indikasjon Antall Andel  

Operasjonsutredning 30 26.1 % 

Diagnoseavklaring 71 61.7 % 

Førerkort 4 3.5 % 

Kontroll 6 5.2 % 

RBD prosjekt 4 3.5 % 

Total 115 100 % 

Tabell 4 Fordeling indikasjonsgrupper voksne 

Det er altså en viss forskjell mellom barn og voksne når det gjelder indikasjoner og liggetid 

med større andel kontroller og mindre andel operasjonsutredninger hos barna. 
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4.2 Forekomst av anfall 

4.2.1 Oversikt 

Det ble observert anfall ved 121 av undersøkelsene  

Dette utgjør 53 % av totalt antall undersøkelser og i 63 % av kjernegruppen 

 

Totalt var det 801 anfallsuspekte hendelser i perioden.  

Disse fordelte seg slik:  

  Observert i 

perioden 

Prosent 

andel 

Pr dag 

(62døgn) 

Estimert års-

insidens 

EPA 147 18,3 % 2,3 788 

KPA 113 14,1 % 1,8 609 

GTK 31 3,8 % 0,5 169 

Frontallappsanfall 44 5,5 % 0,7 239 

Absenser 90 11,2 % 1,5 489 

Myoklonier 42 5,2 % 0,7 228 

Toniske 35 4,3 % 0,6 190 

Atoniske 2 0,2 % 0,0 11 

Totalt antall epileptiske 

anfall 

501 62,5 % 8,1 2723 

PNES 84 10,4 % 1,4 457 

Annet 214 26,7 % 3,5 1163 

Kataplexi 0 0 0,0 0 

RBD 2 0,2 % 0,0 11 

Totalt antall analyserte 

hendelser 

801  12,9 4354 

Tabell 5 Oversikt over anfall registrert i perioden 
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Forklaring på forkortelser i tabellen: 

EPA= Enkle Partielle Anfall uten bevissthetspåvirkning,  

KPA = Komplekse Partielle Anfall med bevissthetspåvirkning,  

GTK= Generaliserte Tonisk-Kloniske Anfall med kramper og bevissthetstap,  

Abscenser= Kortvarige fjernheter uten kramper,  

Myoklonier= Kortvarige rykninger uten bevissthetstap 

Toniske anfall= Tilstivninger over flere sekunder 

Atoniske anfall= Plutselig kortvarig tap av muskeltonus 

PNES= Psychogenic Non Epileptic Seizures (Psykogene anfall) 

Katapleksi= Tap av tonus i deler av kroppen over sekunder til minutter ved narkolepsi 

RBD= REM Sleep Behaviour Disorder, utagering av drømmeinnhold i søvne 

Annet= Diverse subjektive fornemmelser som svimmelhet, hodepine og lignende, samt 

observert adferd som sinne, dagdrømming, TICS, bevegelsesforstyrrelser, selvstimulering 

m.m. der pasient, pårørende eller lege har lurt på om det kan dreie seg om epileptiske 

fenomener eller ikke. 

 

Etter denne oversikten vil jeg se nærmere på noen spesielle pasientgrupper som adskiller seg 

noe når det gjelder prioriteringer, ressursbruk og diagnostiske utfordringer.  

4.2.2 Anfall i gruppen Operasjonsutredninger 

Disse 37 pasientene hadde i snitt 4,7 anfall i løpet av registreringen. (0 til 26).  

Det er hos disse ønskelig med minst 3 anfall for å stille sikker diagnose og lokalisering av den 

epileptogene sonen i hjernen. 

Med gjennomsnittlig 4,73 anfall skulle man tro at det var nok anfall til å stille diagnose hos de 

fleste. Men median var kun to anfall. Det var altså ikke alle som fikk nok anfall til å besvare 

rekvirentens spørsmål slik at undersøkelsen kunne vurderes som suksessfull. 

Totalt ble 25 av 37 operasjonsutredninger (67,6 %) ansett å være vellykket eller suksessfull. 

Jeg kommer nærmere tilbake til analyse av forhold som kan påvirke suksessrate i neste 

kapittel. 
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4.2.3 Anfall i gruppen Diagnoseavklaringer 

Undersøkelsene med Diagnoseavklaring som indikasjon (155 stk) hadde i gjennomsnitt 1,68 

liggedøgn (range 1-4)  

For diagnoseavklaring trenger man ofte kun ett anfall for å besvare problemstillingen i EEG-

rekvisisjonen.  

 

80 av 155 (51 %) undersøkelser hadde anfall 

106 av disse 155 (68,4 %) ble likevel ansett som suksessfulle. 

 

26 av 155 undersøkelser ble altså bedømt som suksessfulle selv uten anfall (16,7 %) Noen 

ganger kan man nemlig besvare problemstillingen i rekvisisjonen og stille diagnosen bare ved 

å se på patologiske mønstre i EEG mellom anfall.  

Suksessraten var altså totalt 69 % for Diagnoseavklaringsgruppen. 

4.2.4 Anfall i undergruppen PNES pasienter 

Jeg så også nærmere på en spesiell undergruppe av diagnoseavklaringene, nemlig de der 

rekvirent har påført rekvisisjonen at de mistenker PNES anfall. Sammenlignet med epileptiske 

anfall har de en helt annen mekanisme til grunn for sine anfall og det er ofte andre 

anfallsutløsende faktorer og anfallsutforming m.m. Det er interessant å se om denne gruppen 

skiller seg ut med hensyn til suksessrate. 

Forekomst av PNES-anfall  

Nitten av 229 undersøkelser viste PNES-anfall. Totalt 85 av 402 anfall var PNES-anfall 

(10,4%) 

Av 155 undersøkelser i Diagnoseavklaringsgruppen var det femten som viste PNES-anfall 

(9,7%). 

Av 37 undersøkelser i Operasjonsutredningsgruppen var det fire undersøkelser som viste 

PNES-anfall (16 %). 

Tre av disse fire operasjonsutredningene viste bare PNES-anfall mens en av disse viste også 

KPA og GTK anfall i tillegg til PNES-anfall.  Av de tre undersøkelsene som bare viste PNES 
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var to av undersøkelsene på samme pasient. Pasienten var blitt sendt til ny LTM ni dager etter 

første LTM. Begge undersøkelsene til denne pasienten viste kun PNES-anfall. 

To av pasientene som kom operasjonsutredning viste seg altså kun å ha PNES-anfall og hadde 

altså ikke epilepsi. 

Av alle nitten undersøkelser som viste PNES-anfall var det 17 kvinner og to menn. 

Forekomsten av epileptisk anfall der rekvirent mistenkte PNES var 3,3 % (1 av 30). 

Disse tallene stemmer bra overens med andres tall for forekomst av PNES hos pasienter som 

kommer til utredning for behandlingsrefraktær epilepsi på et epilepsisenter.(1) 

Suksessrate ved mistanke om PNES 

Rekvirent anførte mistanke om PNES ved 30 undersøkelser. Enten som eneste anfallstype 

eller i tillegg til andre anfall. Blant disse 30 undersøkelsene var det 19 suksessfulle 

registreringer (63 %). 

Suksessraten i denne gruppen skilte seg således ikke ut fra de andre pasientgruppene. 
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4.3 Bruk av anfallsprovokasjon 

Ved 176 av 229 (76,8 %) undersøkelser ble det utført en eller flere metoder for 

anfallsprovokasjon. 

Følgende metoder ble brukt: 

Type provokasjon Antall ganger 

utført 

Andel av 

provokasjonene 

Flikkerstimulering 121 26,7 % 

Hyperventilering 105 23,2 % 

Nedtrapping av medisiner 73 16,1 % 

Søvndeprivering på LTM 43 9,5 % 

Stress 39 8,6 % 

Fysisk aktivitet 17 3,7 % 

Brå Lyd 12 2,6 % 

Brå Vekking 10 2,2 % 

Annet  9 2,0 % 

Uregelmessige måltider 8 1,7 % 

Søvndeprivering før LTM 7 1,5 % 

Kaffe 2 0,4 % 

Øl 1 0,2 % 

Vin 0 0 % 

Sum 452 100% 

Tabell 6 Bruk av anfallsprovoserende metoder 

 

Anfallsprovokasjonene er ikke gitt til et tilfeldig utvalg av pasientene, men til en selektert 

gruppe som kunne fortelle at risikoen for anfall økte dersom de ble utsatt for spesielle 

provokasjoner. 
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4.4 Forekomst av uønskede hendelser 

4.4.1 Oversikt 

I den aktuelle perioden var det kun en hendelse som ble definert som truende Status 

Epilepticus. Det dreide seg om en pasient med “Non-konvulsiv status”, altså et anfall uten 

kramper med nedsatt bevissthet og som varte utover 15 minutter og som måtte brytes med 

medisiner. Det var imidlertid ikke behov for overflytting til intensivavdeling. Det dreide seg 

om en 62 år gammel kvinne som kom til sin andre operasjonsutredning en uke etter forrige 

undersøkelse. Hun fikk totalt fire KPA anfall på andre LTM-dag og undersøkelsen ble ansett 

som vellykket forøvrig. 

Det gir ikke mening å beregne nøyaktig risiko for truende status ut fra denne ene hendelsen, 

men forekomsten synes å være lav.   

Det ble ikke observert noen episoder med postiktal psykose. 

Derimot ble det registrert 12 andre hendelser som jeg videre vil kalle «uønskede hendelser». 

Det gir en forekomst av uønskede hendelser på 5,2 % av det totale antall undersøkelser. 

4.4.2 Skadeomfanget ved de uønskede hendelsene: 

 

Ingen skade 6 50.0 % 

Kutt el sårskade 1 8.3 % 

Kontusjon/bløtdelsskade 2 16.7 % 

Tungebitt 2 16.7 % 

Utslett el sår fra elektroder 1 8.3 % 

Total 12 100.0 

Tabell 7 Omfang av skader 
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4.4.3 Situasjon ved de uønskede hendelsene: 

 

I seng 1 8.3 % 

Stående eller gående i rommet 2 16.7 % 

På toalett 4 33.3 % 

I lenestol eller sakkosekk 3 25.0 % 

Sittende ved bord 1 8.3 % 

Annet 1 8.3 % 

Totalt 12 100.0 % 

Tabell 8 Skadesituasjon 

Seks av disse hendelsene var fall. Fall på toalettet utgjør den største andelen 33 % Deretter 

kommer skader/næruhell mens pasienten sitter på stol eller i sakkosekk. 25 % 

Beregner man fallraten slik Spanaki gjør i sin artikkel fra 2012 om sikkerhetskultur i en EMU  

(11), hadde vi seks fall på 432 pasientdøgn.  

Fallraten i denne undersøkelsen var 13,8 fall pr 1000 pasientdøgn. 

 

4.4.4 Relasjon til anfall eller ikke 

11 av 12 hendelser var relatert til anfall. Den ene hendelsen som ikke var det gjaldt, en kraftig 

hudreaksjon på elektrodene. 
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4.4.5 Konsekvenser av hendelsen: 

Ingen tiltak 3 25.0 % 

Tilsyn eller behandling av sykepleier 5 41.7 % 

Tilsyn eller behandling av vakthavende lege på huset 4 33.3 % 

Totalt 12 100.0 % 

Tabell 10 Konsekvenser av de uønskede hendelsene 

Det var ingen alvorlige skader. 

Elleve av hendelsene gjaldt pasienter i “kjerneindikasjonsgruppen” Operasjonsutredning eller 

Diagnoseavklaring. Det var ett næruhell i gruppen Kontroll. Det gjaldt en pasient som kom til 

kontroll etter medikamentomlegging og som fikk et GTK på toalettet med fall, men uten 

skade. 

4.4.6 Bruk av avviksmelding: 

 

Det ble skrevet avviksmelding en gang i løpet av undersøkelsen og det var ved en av disse 12 

hendelser. Det betyr at avviksmelding ble skrevet ved kun 8,3 % av de uønskede hendelsene. 

Den ene avviksmeldingen gjaldt et næruhell med fall på toalettet uten skade eller behov for 

spesielle tiltak utover vurdering av sykepleier. 

Hendelsen der avviksmelding ble skrevet, var ikke mer alvorlig enn de andre hendelser i 

undersøkelsen. 
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5 Analyse av funnene 

Jeg vil nå analysere funnene ut fra de problemstillingene jeg satte opp i avsnitt 2. 

5.1 Analyse av nytte 

5.1.1 Nytte i form av «anfallseffektivitet» 

Et enkelt mål på effektivitet kan være i form av andel pasienter som får anfall under LTM 

dvs. nytte i form av “anfallsproduksjon” eller «anfallseffektivitet».  

I kjernegruppen er hensikten med LTM å oppnå anfallsregistrering. Ideelt burde derfor en 

effektiv drift gitt anfall hos alle i kjernegruppen. 

Totalt ble det kun anfall i 121 av alle 229 undersøkelser (52,8 %). Det tyder på en relativt lav 

anfallseffektivitet.  

Men mange av disse undersøkelsene var på kontrollpasienter, førerkortvurderinger og 

lignende der det ikke forventes anfall. Disse trekker således ned gjennomsnittet.  

 

Jeg ser nærmere på kjernegruppen der anfall var ønsket. 

 

Anfall 106 55.2 % 

Ikke anfall 86 44.8 % 

Total 192 100.0 % 

Tabell 12 Andel av LTM undersøkelser i kjernegruppen som ga anfall. 

 

Anfallseffektiviteten i kjernegruppen var heller ikke spesielt høy; kun 55,2 % fikk anfall 

under registreringen. 
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5.1.2 Nytte i form av suksessrate 

Andelen av vellykkede LTM-undersøkelser der KNF kan gi svar på problemstillingen i EEG 

rekvisisjonen kan kalles suksessraten. 

Suksessraten avhenger ikke alltid av om man får anfall under undersøkelsen eller ikke. Noen 

ganger kan diagnose stilles uten anfall for eksempel når man ser spesiell patologi i EEG 

mellom anfall.  

Suksessfull 163 71.2 % 

Ikke suksess 66 28.8 % 

Total 229 100.0 % 

Tabell 13 Suksessrate blant alle 229 undersøkelsene 

 

KNF legene vurderte altså 71,2 % av alle 229 undersøkelsene som suksessfulle dvs. at man 

kunne gi svar på det spørsmålet rekvirenten stilte i rekvisisjonen uavhengig av om pasienten 

fikk anfall eller ikke. 

Dette tallet anses som en relativt robust kvalitetsindikator for virksomheten ved en EMU 

uavhengig av hvilke pasienter som tas inn til undersøkelsen. 

Jeg ønsket å se nærmere på suksessrate for Kjernegruppen. 

Suksessfull 132 68.8 % 

Ikke suksess 60 31.3 % 

Total 192 100.0 % 

Tabell 14 Suksessrate i kjernegruppen. 

Suksessraten for kjernegruppen var 68,8% 

Diagnoseavklaringsgruppen hadde 68,4 % og Operasjonsutredningsgruppen hadde 67 % 

suksessrate. 
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Faktorer som påvirker suksessrate. 

Man kan tenke seg en rekke faktorer som påvirker suksessraten. Det sier seg selv at antall 

anfall er en av de viktigste faktorene i og med at det oftest er nødvendig med anfall for å stille 

diagnose eller gjøre en operasjonsutredning.  

Faktorer som påvirker antall anfall på LTM, blir derfor viktig. Det kan være nedtrapping av 

medisiner, søvndeprivasjon, liggetid på KNF, antall anfallsprovokasjoner og 

epilepsitype/problem. Epilepsitype/diagnose ble i denne undersøkelsen ikke registrert som 

egen variabel fordi diagnosen ikke blir stilt av kliniker før pasienten skrives ut. Type 

problemstilling er imidlertid her kategorisert i henhold til indikasjonsgruppe. 

Det er vanskelig å analysere faktorer som påvirker suksessraten ved å se på hele 

kjernegruppen samlet. Denne gruppen er svært heterogen. Mange barn med spesielle 

epilepsityper som kommer til utredning har svært hyppige daglige anfall og vil trenge kun ett 

døgn på LTM for å få en suksessfull registrering. Disse trekker suksessraten opp. Andre 

pasienter for eksempel i Diagnoseavklaringsgruppen har svært sjeldne anfallsuspekte episoder 

og vil trekke suksessraten ned.  

Selv om suksessraten i Diagnoseavklaringsgruppen og Operasjonsutredningsgruppen ikke er 

veldig forskjellig, så er disse gruppene likevel ikke sammenlignbare. De kan derfor ikke 

analyseres samlet. 

Ved noen epilepsityper ses anfall kanskje 2-10 ganger pr måned. Disse anfallene kan opptre 

stokastisk med en relativt fast forekomst over tid for den enkelte pasient. Det blir derfor en 

viss stabil sannsynlighet for å få anfall under LTM. Det er gjerne slike pasienter som er 

motiverte for operasjon og som kommer til operasjonsutredning. Dette er en forholdsvis 

homogen gruppe som er mer egnet for analyse av faktorer som påvirker suksessraten. 

Jeg har derfor konsentrert meg videre om å analysere gruppen Operasjonsutredninger. 

Jeg har sett på om det var noen forskjell på de operasjonsutredningene som får 26 kanalers 

registrering og de som fikk 64 kanaler. De som fikk 64 kanalers EEG hadde som regel vært til 

26 kanalers LTM tidligere. De har gjerne fått anfall men det kan ha vært vanskelig å 

kildelokalisere starten på anfallene. Derfor ønsker man ofte ny LTM med mer høyoppløselig 

EEG. De med 64 kanalers registrering er ellers like de pasientene som kommer til 26 kanalers 
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registrering og har i utgangspunktet samme sannsynlighet for å få anfall under LTM 

registreringen. 

 26 kanalers EEG på LTM 

23 undersøkelser 

64 kanalers EEG på LTM 

14 undersøkelser 

Suksessrate 13 (56,5 %) 12 (85 %) 

Antall anf. Provokasjoner 3,3 3,3 

Kjønn, (Andel menn) 56 % 50 % 

Alder 30,3 27,1 

Liggetid i døgn 2,87 4,0 

Søvndeprivert under LTM 9 (39 %) 9 (64 %) 

Antall anfall 4,39 5,29 

Andel undersøkelser som 

viste PNES 

2 (8,6 %) 1 (7 %) 

Nedtrapping av medisiner 21 (91,3 %)  13 (93%) 

Tabell 15 Forskjeller mellom registreringer med 26 og 64 kanalers EEG. 

Vi ser at disse to gruppene skiller seg fra hverandre med hensyn til suksessrate. Andre ting 

som er forskjellig i gruppene er liggetid, antall anfall og om de ble søvndeprivert eller ikke.  

Ellers er gruppene ganske like. Det var flere uønskede hendelser i 26 kanalers gruppen (4 vs. 

0), men dette skulle ikke påvirke suksessraten negativt da ingen av hendelsene gjorde at 

undersøkelsen måtte avbrytes. 

Vi kan legge tallene inn i en 2x2 tabell og beregne om forskjellen i suksess er signifikant. 

 64 kanalers LTM 26 kanalers LTM  

Suksess 12 (85,7 %) 13 (56,5 %) 25 

Ikke suksess 2 (14,3 %) 10 (43,5 %) 12 

Total 14 23 37 

Tabell 16 Forskjell i suksessrate ved 64 k og 26 k LTM 
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Vi beregner om dette er signifikant med Fisher Exact test og får p= 0,067 

Undersøkelsen kan tyde på at 64 k LTM gir større sannsynlighet for suksess, men tallene er 

ikke signifikante. 

Selv om ikke tallene er signifikante antyder de en tendens om at 64 k har høyere suksessrate 

enn 26k som det er interessant å se nærmere på. Kan forskjellen i om de ble søvndeprivert 

eller ikke forklare forskjellen? 

Effekt av søvndeprivasjon 

 Ikke Suksessfull Suksessfull Total 

Ikke Søvndeprivert 6 (32 %) 13 (68 %) 19 (100 %) 

Søvndeprivert 6  (34 %) 12 (66 %) 18 (100 %) 

Total 12 25 37 

Tabell 17 Suksessrate ved søvndeprivering 

Det var ingen forskjell i suksessraten hos de som ble søvndeprivert og de som ikke ble det så 

forskjellen i søvndeprivering forklarer ikke tendensen. 

Sammenheng mellom liggetid og suksessrate 

Den eneste forskjellen mellom 26 k og 64 k gruppene som gjenstår og som kan tenkes å 

forklare forskjellen i suksessrate er liggetiden. 

Denne var 4,0 døgn for 64 k undersøkelsene og 2,87 døgn for 26 k undersøkelsene. 

Det er derfor ikke urimelig å tenke seg at det er forskjellen i liggetid som forklarer forskjellen 

i suksessraten mellom 26 kanalers og 64 kanalers registreringene. 
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5.1.3 Nytte av å komme igjen til ny LTM-undersøkelse 

Mange av undersøkelsene gjaldt pasienter som kom igjen etter tidligere undersøkelser fordi 

disse ikke var suksessfulle.  

I Diagnoseavklaringsgruppen var det 126 som kom til LTM for første gang. Suksessraten 

blant disse var 66 %.  19 kom for andre gang og suksessrate blant disse var 84 %. Ni pasienter 

kom for tredje gang med en suksessrate på 66 %. En pasient kom for fjerde gang og 

suksessraten ble 100 %. Ingen kom for femte gang eller mer.  

Det kan se ut som det er nyttig for diagnoseavklaringene å komme igjen til ny LTM. 

Jeg ønsket å se nærmere på de undersøkelsene som blir høyt prioritert og som det brukes mye 

ressurser på, Operasjonsutredningene. Disse har gjerne vært gjennom en diagnoseavklaring på 

SSE tidligere, forsøkt flere medikamenter uten god effekt, har det som oppfattes som en 

uholdbar anfallsituasjon og har ofte ventet i lang tid før de blir lagt inn til 

operasjonsutredning. Disse er sterkt motivert for å bli operert og vil gjerne komme igjen 

mange ganger til stadig nye operasjonsutredninger selv om forrige LTM ikke var vellykket. 

Denne undersøkelsen registrerte ikke årsaken til at forrige LTM ikke var suksessfull. Det kan 

ha vært at de ikke fikk nok anfall i den tilmålte liggetid. Det kan også ha vært at EEG funnene 

var vanskelig å påvise og at man derfor ønsket å gjøre en mer høyoppløselig EEG 

undersøkelse med 64 kanalers EEG. 

Det er interessant å analysere om det er nyttig å komme igjen til stadig nye LTM, Jf. Zarkous 

artikkel.(14) 
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Oversikt over antall tidligere gjennomgåtte LTM undersøkelser blant operasjonsutredningene: 

Oppholds-

nummer: 

Antall 

undersøkelser 

Antall 

Suksessfulle: 

Suksessrate 

1 16 12 75,0 % 

2 15 10 66,7 % 

3 3 2 66,7 % 

4 2 1 50,0 % 

5 0   

6 1 0 0 % 

Total 37 25  

Tabell 19 Fordeling av tidligere LTM-undersøkelser blant operasjonsutredningene 

Det var 16 undersøkelser som gjaldt LTM for operasjonsutredning for første gang. 

Suksessraten for disse var 75 %. 15 undersøkelser gjaldt LTM for andre gang og suksessraten 

var 66,7%. Tre undersøkelser var tredjegangs LTM og suksessraten var 66,7 %. To 

undersøkelser var fjerde gangs LTM og suksessraten var 50 %. Ingen kom for femte gangs 

undersøkelse mens en undersøkelse gjaldt en pasient som kom for sjette gang med samme 

indikasjon. Den var ikke suksessfull. 

Det kan se ut som det er nyttig å komme igjen for LTM på SSE for de aller fleste. 

Suksessraten synes å være noenlunde den samme de tre første gangene. Deretter kan man få 

inntrykk av at den synker for de få pasientene som kommer for fjerde gang eller mer.  

Man skulle kanskje forvente at når en pasient må komme tilbake for ny undersøkelse så er det 

fordi pasienten har sjeldnere anfall i forhold til de som blir suksessfulle ved første gang. 

Gjengangerne kan sies å være selekterte pasienter som har lavere sannsynlighet for å få anfall 

under LTM og som ikke kan forventes å ha samme suksessrate. Det er ikke urimelig om disse 

«gjengangere» derfor blir prioritert med lengre liggetid og flere anfallsprovoserende tiltak ved 

neste opphold slik at suksessraten maksimaliseres. I hvilken grad skjedde dette? 
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Antall anfallsprovokasjoner hos førstegangs utredning og gjengangerne i 

operasjonsutredningsgruppen. 

 Antall Gjennomsnittlig 

liggetid i døgn 

Gjennomsnittlig antall 

anfallsprovokasjoner 

Førstegangsundersøkelser 16 3,1 3,3 

Gjengangere 21 3,4 3,3 

Tabell 20 Liggetid og bruk av prov.metoder hos gjengangere til operasjonsutredning. 

Gjengangerne blant operasjonsutredningene fikk i snitt noe lengre liggetid 3,43 mot 3,13, men 

antall anfallsprovokasjoner var i praksis likt (3,31 mot 3,33) Dette tyder på at gjengangerne 

ikke ble tildelt noe vesentlig mer ressurser ved ny LTM-undersøkelse 

 

5.1.4 Nytte av anfallsprovokasjon 

Direkte effekt av anfallsprovokasjon ble registrert ved forskjellige provokasjonstyper.  

Det vil si at en provokasjon ble vurdert å ha direkte effekt dersom det tilkom anfall under 

provokasjonen eller innen en time etter avsluttet provokasjon. For medikamentnedtrapping og 

søvndeprivasjon er det sjelden direkte utløsende effekt og disse analyseres for seg selv senere. 

 

Anfallsprovokasjoner som utløste anfall direkte ble sett ved 18 LTM-undersøkelser  

Ved 6 av disse undersøkelser ble det utløst anfall ved flere forskjellige provokasjonstyper. 

Totalt var det 24 av 324 anfallsprovokasjoner (7,4 %) som utløste anfall direkte. 
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Oversikt over effekt av anfallsprovokasjoner 

Metoder som hadde direkte effekt og oversikt over hvilke anfallstyper de hadde effekt på: 

 

Type 

provokasjon  

Antall 

provo  

Direkte 

uløste 

anfall 

Effekt i 

% 

Type anfall som ble utløst 

PNES Tonisk EPA  Frontal  KPA Abscenser Myoklonier Annet Migrene 

Flikker-

stimulering 

121 7 5,8 3    1 1 1  1 

Hyper-

ventilering 

105 6 5,7 3   1 2     

Stress 39 5 12,8 3 1      1  

Annet 9 3 33,3   3       

Fysisk 

aktivitet 

17 1 5,9   1       

Høye lyder 12 1 8,3       1   

Brå vekking 10 1 10,0    1      

Høyt 

kaffeinntak 

2 0 0          

Uregelm. 

måltider 

8 0 0          

Vin 3 

enheter 

0 0           

Øl 3 enheter 1 0 0          

Sum 324 24 7,4 % 9  1 4 2 3 1 2 1 1 

Tabell 21 Oversikt over bruk av prov.metoder, effekt og hva slags anfall som ble utløst 

Man ser av tabellen at “Annet” ga høyest «fangst» da 3 av 9 anfallsprovokasjoner utløste 

anfall. (Effekt 33.3 %) Dette er provokasjoner høyst tilpasset den enkelte pasient der pasient 
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eller pårørende forteller at helt spesielle forhold som ofte utløser anfall. For eksempel kan 

nevnes en pasient som fikk utløst anfall hver gang hun smurte krem på bena.  

På grunn av små tall er det store metodologiske problemer med å analysere effekt. 

Effekt på PNES anfall 

For å forsøke å få svar på om PNES anfall er lettere å utløse ved anfallsprovokasjon enn andre 

anfall har jeg sett nærmere på forekomst av forskjellige typer anfall som ble utløst ved 

anfallsprovokasjon. 

Man ser en fra tabell 21 at PNES anfall er den vanligste anfallstypen som utløses av 

provokasjon. 9 av de 24 gangene anfallsprovokasjon utløste anfall ga det PNES-anfall (37 %).  

Man kan lure på om det stemmer at anfallsprovokasjon har bedre effekt der det er mistanke 

om PNES? 

Man kan tenke seg at dette er en effekt av at anfallsprovokasjon har blitt brukt oftere ved 

mistanke om PNES. Eller at noen få enkeltpasienter med PNES har vært sensitiv for flere 

typer anfallsprovokasjon. Eller at funnet er tilfeldig. Vi må for å finne ut dette sammenligne 

effekt i to pasientgrupper, nemlig de som kom til diagnoseavklaring med mistanke om PNES 

og de hvor det ikke var mistanke om PNES. 

Diagnoseavklaringer Effekt Nei Effekt Ja Total 

Ikke mistanke om PNES 116 (92 %) 10 (8 %) 126 (100 %) 

Mistanke om PNES 26 (90 %) 3 (10 %) 29 (100 %) 

Total 142 13 155 

Tabell 22 Effekt av anfallsprovokasjon hos pasienter med mistanke om PNES 

 

Inntrykket av sammenheng fra tabell 21 svekkes, men effekt av slike metoder er fortsatt noe 

høyere i PNES gruppen. 

Fisher Exact Test gir imidlertid en p verdi på 0,45. Det er altså ingen signifikant sammenheng 

mellom mistanke om PNES anfall og effekt av anfallsprovokasjon 
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Effekt av nedtrapping av medisin  

For metodene nedtrapping og søvndeprivering er det vanskelig å registrere noen direkte effekt 

da effekten kan komme etter mange timer/dager. 

Jeg vil se om det er mulig å påvise om det er noen signifikant effekt av nedtrapping i 

Diagnoseavklaringsgruppen. Nedtrapping av medisiner påvirker også EEG patologi mellom 

anfall. Mange av undersøkelsene ble ansett suksessfulle bare ved å se på EEG patologi. Jeg 

har derfor målt effekt av nedtrapping på suksessraten uavhengig om det ble anfall eller ikke. 

53 undersøkelser gjaldt pasienter som ikke sto på medisiner. Kun de 102 undersøkelsene der 

pasienten sto på medisiner ble tatt med i analysen. Av disse ble det trappet ned på medisiner 

ved 39 undersøkelser. 

 

 Ikke Suksess Suksess Total 

Ikke Nedtrappet 23 (36,5 %) 40 (63,5 %) 63 (100 %) 

Nedtrappet 6 (15,4 %) 33 (84,6 %) 39 (100 %) 

Total 29 73 102 

Tabell 23 Effekt av medikamentnedtrapping på suksess blant Diagnoseavklaringene 

Det var en økt forekomst av suksess i gruppen som ble nedtrappet på medisiner. 

Kji-kvadrat analyse gir p verdi på 0.022. 

Nedtrapping av medisiner gir med andre ord en signifikant økt suksessrate i denne gruppen. 

 

Effekt av søvndeprivering på suksessrate. 

Søvndeprivering antas å gi større sannsynlighet for anfall og antas også å påvirke patologi i 

EEG mellom anfall. Søvndeprivasjon kan derfor påvirke suksessraten selv om det ikke blir 

registrert anfall. Jeg har derfor sett på effekten av søvndeprivering på suksessraten på samme 

måte som medikamentnedtrapping. Jeg har samlet de som ble søvndeprivert natten før 

oppstart av LTM og første natt på LTM og sett på samlet suksessrate i kjernegruppen. 
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Søvndeprivering ble utført i kjernegruppen totalt 53 ganger 

  

 Ikke suksess Suksess Total 

Ikke søvndeprivert 45 (31,7 %) 97 (68,3 %) 142 (100 %) 

Søvndeprivert 16 (32,0 %) 34 (68,0 %) 50 (100 %) 

 61 131 192 

Tabell 24 Sammenheng mellom søvndeprivasjon og suksess 

Forekomsten var lik enten man ble søvndeprivert eller ikke. 

Søvndeprivering under LTM synes i denne studien ikke å ha noen sikker effekt på forekomst 

av anfall.  

5.1.5 Ressursutnyttelse 

Et siste effektmål kan være andelen pasienter med korrekt indikasjon til LTM. 

I hvilken grad gis undersøkelsen til «rett pasient»? 

KNF legene vurderte dette etter at de hadde besvart LTM undersøkelsen. De besvarte da i 

skjemaet om de mente det var korrekt indikasjon for undersøkelsen uavhengig av om 

undersøkelsen var suksessfull eller ikke. Det kan godt ha vært en suksessfull undersøkelse i 

den grad den ga svar på hva rekvirent lurte på, men den kan ha vært «ikke korrekt indisert» 

hvis undersøkelsen ikke var egnet til å gi noen ny informasjon enn den man allerede hadde fra 

tidligere undersøkelser. Undersøkelsen ble da vurdert av KNF-lege til ikke å ha vært korrekt 

indisert. 

Til grunn for bedømmingen lå bl.a. en vurdering om etablert prosedyre for indikasjon for 

LTM var fulgt eller ikke. Vanligvis vil da en Kontroll ikke være korrekt, men det kan hende 

at KNF lege likevel vurderte undersøkelsen som indisert dersom det var helt spesielle grunner 

for å gjøre en kontroll-LTM som ga viktig ny klinisk informasjon. 

Tilsvarende ble flere Diagnoseavklaringer vurdert som ikke-korrekte da samme undersøkelse 

nylig var gjort og at svaret fra ny LTM ikke ga noen ny medisinsk informasjon.  
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Kun 85,6 % av undersøkelsene ble vurdert av KNF-legene å være korrekt indisert. 

Motsvarende ble 33 av 229 undersøkelser (14,4 %) ansett som «ikke korrekte». Jeg kaller 

disse for «unødvendige undersøkelser» videre.  

De unødvendige undersøkelsene fordelte seg slik på indikasjonsgruppene: 

Indikasjonsgruppe Antall 

totalt 

Antall 

unødvendige  

Andel av 

indikasjonsgruppe 

Operasjonsutredninger 37 0 0 

Diagnoseavklaringer 155 23  14,8 % 

Førerkortvurderinger 7 2  28,5 % 

Kontroller 21 8 38 % 

Narkolepsiutredninger 5 0 0 

RBD prosjekt 4 0 0 

Total 229 33 14,4 % 

Tabell 25 Fordeling av unødvendige undersøkelser 

8 av 21 Kontrollundersøkelser ble vurdert som unødvendige (38 %). Denne gruppen hadde 

prosentvis flest unødvendige undersøkelser. Men det var fra gruppen Diagnoseavklaringer det 

var flest unødvendige undersøkelser totalt sett. Hele 23 av 33 unødvendige undersøkelser var 

fra Diagnoseavklaringsgruppen (69%). Dette var litt uventet i og med at KNF-legene ofte gir 

uttrykk for at det er Kontrollene som anses unødvendige.  

Ca. hver 8.de undersøkelse ble altså ansett som unødvendig. 

Jeg ønsket å se på hvor stor andel av LTM-kapasiteten disse unødvendige undersøkelsene 

beslaglegger. 

De fleste av disse undersøkelsene hadde 1 døgns liggetid, men noen lå 2 døgn og en lå 3 

døgn. I gjennomsnitt var liggetiden for disse 1,12 døgn og til sammen utgjorde de 37 døgn 

med LTM. Totalt var det 432 registreringsdøgn i perioden. 

De unødvendige undersøkelsene utgjorde 8,5 % (37 av 432 registreringsdøgn) av LTM-

kapasiteten. 
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5.2 Analyse av Pasientsikkerhet 

5.2.1 Effekt av forebyggende tiltak 

Det er rimelig å tro at forebyggende tiltak reduserer risikoen for skader. Man skulle da tro at 

forekomsten av uønskede hendelser var lavere der det var gjort tiltak. 

 Uønsket hendelse  Ikke uønsket hendelse Total 

Ingen tiltak 4 (3,1 %) 124 (96,9 %) 128 (100 %) 

Risikoforebyggende tiltak  8 (7,9 %) 93 (92,1 %) 101(100 %) 

Total 12 217 229 

Tabell 26 Sammenheng mellom forebyggende tiltak og uønskede hendelser 

Man ser imidlertid at det er dobbelt så stor forekomst av uønskede hendelser i gruppen der det 

ble gjort tiltak. 

Dette kan virke paradoksalt. Forklaringen er nok at forebyggende tiltak ble iverksatt der 

sykepleier vurderte at risikoen for uønskede hendelser er høy.  

Tallene kan tolkes som at der sykepleier vurderer økt risiko for uønskede hendelser og 

iverksetter forebyggende tiltak, så er det grunn for det. 

Det er ikke mulig å trekke noen sikker konklusjon om tiltak virker eller ikke fra denne 

undersøkelsen da tiltak ikke er gitt en randomisert gruppe. 
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5.2.2 Identifisering av risikogrupper 

Jeg vil nå se etter om det er signifikante sammenhenger mellom variabler som det er rimelig å 

anta kan påvirke om det oppstår uønskede hendelser eller ikke. 

Sammenheng med Anfallsprovokasjoner: 

 Uønsket hendelse Ikke uønsket hendelse Totalt 

Ikke Anfallsprovosert 0 (0 %) 52 (100 %) 52 (100 %) 

Anfalls provosert 12 (6,6 %) 165 (93,4 %) 177 (100 %) 

Totalt 12 217 229 

Tabell 27 Sammenheng anfallsprovokasjoner og uønskede hendelser 

Det er en tydelig økt forekomst av uønskede hendelser der det er gjort anfallsprovokasjoner. 

Funnet er statistisk signifikant med P = 0,042 beregnet med Fisher Exact test 

Jeg er usikker på hvordan dette skal tolkes klinisk da ingen av de uønskede hendelsene 

skjedde i forbindelse med anfall som ble utløst av provosering. 

Forklaringen er kanskje at det er nedtrapping av medisin som er det ene anfallsprovoserende 

tiltaket som slår kraftig ut her. 

 

Sammenheng med nedtrapping av medisiner 

Nedtrapping av medikamenter kan gi anfall pasienten ikke er vant til. F.eks. hender det at 

pasienter med ukompliserte Kompleks Partielle Anfall får sitt første krampeanfall (GTK) når 

medisinene blir trappet ned. Nedtrapping av medisiner kan derfor gi uventede anfallstyper og 

kanskje uønskede hendelser.  
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Jeg så derfor på sammenheng mellom nedtrapping i seg selv og uønskede hendelser. 

 Uønsket 

hendelse 

Ikke uønsket 

hendelse  

Total 

Nedtrappet 9 (12 %) 66 (88 %) 75 (100 %) 

Ikke nedtrappet 3(1,9 %) 151 (98,1 %) 154 (100 %) 

Total 12 217 229 

Tabell 28 Sammenheng nedtrapping av medikamenter og uønskede hendelser 

Forekomsten av uønskede hendelser er mye høyere i de undersøkelsene der medisinene var 

nedtrappet.  

Dette er signifikant med p verdi 0,003 beregnet med Fisher Exact test. 

Odds ratio for uønsket hendelse ved nedtrapping av medisiner blir 6,8 

Sammenheng med bruk av sjekkliste  

Sjekkliste ble innført for å gi pasienten en mulighet til selv å informere direkte til sykepleier 

på LTM om hva slags anfall den opplever, hva som kan anfallsprovosere og om det har vært 

tidligere skader. Dette brukes av sykepleierne i planleggingen av oppholdet i forhold til 

provoseringstiltak og sikkerhetstiltak. 

Sammenheng mellom bruk av sjekkliste og forekomst av uønskede hendelser 

 Ikke uønsket hendelse Uønsket hendelse Totalt 

Sjekkliste 128 (94,1 %) 8 (5,9 %) 136 (100 %) 

Ikke sjekkliste 89 (95,7 %) 4 (4,3 %) 93 (100 %) 

Totalt 217 12 229 

Tabell 29 Sammenheng uønskede hendelser og bruk av sjekkliste 

Det synes å være en liten økt forekomst i gruppen der sjekkliste er brukt. Men det er små tall 

og en Fisher Exact test viser at forskjellene ikke er signifikante. P verdi = 0,76 
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Det er imidlertid en økt forekomst av forebyggende tiltak der sjekkliste er brukt. 

 Tiltak Nei Tiltak Ja Total 

Sjekkliste Nei 59 (63,4 %) 34 (36,6 %) 93 (100 %) 

Sjekkliste Ja 69 (50,7 %) 67 (49,3 %) 136 (100 %) 

Total 128 101 229 

Tabell 30 Sammenheng sjekkliste og forebyggende tiltak 

P verdi = 0,06 

Men man kan tolke dette slik at bruk av sjekkliste gjør at bruken av forebyggende tiltak øker. 

Betydning av EEG rekvisisjon 

EEG rekvisisjonen er også en viktig informasjonskilde for sykepleierne når de skal planlegge 

provoseringstiltak og gjøre risikovurdering. Sykepleierne ble bedt om å vurdere om EEG 

rekvisisjonen inneholdt god nok informasjon om pasienten eller ikke. 

Dette var ikke operasjonalisert og basert helt og holdent på den enkeltes sykepleiers 

vurdering. 

 Ikke uønsket hendelse  Uønsket Hendelse  Totalt 

Mangelfull Rekvisisjon 30 (90,9 %) 3 (9,1 %) 33(100 %) 

Rekvisisjon OK 187 (95,4 %) 9 (4,6 %) 196(100 %) 

Totalt 217 12 229 

Tabell 31 Sammenheng EEG rekvisisjon og uønskede hendelser 

Det er nesten dobbelt så høy forekomst av uønskede hendelser der rekvisisjonen er 

mangelfull. 

Men tallene er igjen små og en kji-kvadrat analyse med Fisher Exact test viser at forskjellene 

ikke er signifikante, p = 0,24 
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Sammenheng med indikasjonsgruppe: 

 

Diagnosegruppe Ikke uønsket hendelse  Uønsket hendelse  Totalt 

Operasjonsutredning 33 (89,2 %) 4(10,8 %) 37(100 %) 

Diagnoseavklaring 148 (95,5 %) 7 (4,5 %) 155(100 %) 

Førerkortvurdering 7 (100 %) 0 7 

Kontroll 20 (95,3 %) 1 (4,7 %) 21 (100 %) 

Narkolepsiutredning 5 (100 %) 0 5 (100 %) 

RBD 4 (100 %) 0 4 (100 %) 

Total 217 12 229 

Tabell 32 Uønskede hendelser fordelt på indikasjonsgruppe 

Det er dobbelt så høy forekomst av uønskede hendelser i Operasjonsutredningsgruppen som i 

noen annen gruppe. 

Sammenligner man operasjonspasientgruppen mot ikke-operasjonsgruppen blir det enda 

tydeligere: 

Diagnosegruppe Ikke uønsket hendelse  Uønsket hendelse  Totalt 

Operasjonsutredning 33 (89,2 %) 4 (10,8 %) 37 (100 %) 

Andre indikasjoner 184 (95,8 %) 8 (4,2 %) 192 (100 %) 

Totalt 217 12 229 

Tabell 33 Uønskede hendelser hos operasjon vs. andre indikasjonsgrupper 

Det er økt forekomst i gruppen operasjonspasienter, men forskjellen er ikke signifikant.  

Kji-kvadrat analyse med Fisher Exact test gir p verdi 0,10 
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PNES anfall og uønsket hendelse: 

Det er interessant å se i hvilken grad det er sammenheng mellom PNES og uønskede 

hendelser med tanke på oppfatningen om at PNES pasienter ikke skader seg. 

 Ikke uønsket hendelse  Uønsket hendelse  Totalt 

Ikke PNES anfall 201 (95,7 %) 9 (4,3 %) 210 (100 %) 

PNES anfall  16 (84,2 %) 3 (15,8 %) 19 (100 %) 

Totalt 217 12 229 

Tabell 34 Uønskede hendelser og PNES anfall 

Det var en tydelig økt forekomst av uønskede hendelser hos undersøkelser som viste PNES 

anfall, men det er igjen små tall og ikke sikkert signifikant, p verdien blir 0,066 

Men vi ser at uønskede hendelser absolutt forekommer blant PNES pasienter og altså ikke kan 

brukes som noe diagnostisk holdepunkt for at det ikke er PNES jf. avsnitt 1.8 s. 22 om 

pasientsikkerhet og PNES.  

Sammenheng mellom kjønn og uønskede hendelser: 

Er det slik som oversikten over Avviksmeldingene fra 2009-13 viste at det var økt forekomst 

av skader blant menn?  

 Uønsket hendelse Nei Uønsket hendelse Ja Total 

Kvinne 120 (95,3 %) 6 (4,7 %) 126 (100 %) 

Mann 97 (94,2 %) 6 (5,8 %) 103 (100 %) 

Total 217 12 229 

Tabell 35 Sammenheng kjønn og uønskede hendelser 

 

Forekomsten hos menn synes noe økt men forskjellen er ikke signifikant. Fisher Exact Test 

gir p verdi 0,47. 

 



62 

 

Sammenheng med alder: 

Fra tidligere analyse av skademeldingene i tidsrommet 2009 og 2013 kunne det se ut som 

aldergruppen 30 til 50 var overrepresentert. 

Jeg har derfor valgt å dele inn i følgende aldersgrupper og se på uønskede hendelser.  

Aldersgruppe Ikke uønsket hendelse Uønsket hendelse Totalt 

1: 0-17 år  113 (99,1 %) 1 (0.9 %) 114 (100 %) 

2: 18-29 år 44 (93,7 %) 3 (6,3 %) 47 (100 %) 

3: 30-49 år 39 (79 %) 7 (21 %) 46 (100 %) 

4: 50-69 år 19 (95 %) 1 (5 %) 20 (100 %) 

5: 70-99 år 2 (100 %) 0 (0 %) 2 (100 %) 

Totalt 217 12 229 

Tabell 36 Uønskede hendelser fordelt på aldersgrupper 

Vi ser at aldersgruppen 30-49 år har en betydelig høyere forekomst enn de andre 

aldersgruppene. Dette samsvarer bra med det jeg fant ved gjennomgang av avviksmeldingene. 

Jeg gjorde en logistisk regresjonsanalyse for å se om dette er signifikant og om 

aldersgruppene kan predikere uønskede hendelser. 
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De forskjellige aldersgruppene er satt som kategoriske variabler og aldersgruppen 1 (0-17 år) 

er valgt som basisgruppe som de andre gruppene er sammenlignet med.  

 Koeffisient (B) Standard Error p Odds Ratio (Exp B) 95% Konfidens 

intervall 

Aldersgruppe 

0-17 

  ,071   

Aldersgruppe  

18-29 

2,04 1,168 ,081 7,705 ,780 – 76,07 

Aldersgruppe 

30-49 

3,01 1,085 ,006 20,282 2,418 – 17,1 

Aldersgruppe  

50-69 

1,78 1,436 ,214 5,947 ,357 – 99,2 

Aldersgruppe 

70 + 

-16,5 28420,722 1,000 ,000 ,000 - 

Konstant -4,7 1,004 ,000 ,009  

Tabell 37 Logistisk regresjonsanalyse av aldersgrupper og uønskede hendelser 

Vi ser at aldersgruppe 30-49 år, har en Odds ratio over 20 for uønsket hendelse sammenlignet 

med basisgruppen 0-17 år. Forskjellen er signifikant med en p verdi 0,006. 

 

5.2.3 Modell for risikofaktorer for uønskede hendelser: 

Noen av de andre variablene vi har sett på tidligere kan imidlertid tenkes å være 

konfunderende faktorer her. 

Jeg har derfor også gjort en regresjonsanalyse der noen av de andre variablene som kan tenkes 

å påvirke uønskede hendelser også er med. I tillegg til Aldersgrupper er det tatt med 

variablene Nedtrapping av medisiner, Kjønn, PNES anfall, Mangelfull rekvisisjon og 

Operasjonsutredning. 
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 Koeffisient 

(B) 

Standard Error p  Odds Ratio (Exp B) 95% Konfidens 

intervall 

Aldersgruppe 

0-17 

  ,239   

Aldersgruppe  

18-29 

1,51 1,22 ,215 4,53 ,415 – 49,4 

Aldersgruppe 

30-49 

2,56 1,17 ,030 12,95 1,28 – 130,3 

Aldersgruppe  

50-69 

1,35 1,50 ,366 3,88 ,20 – 73,5 

Aldersgruppe 

70 + 

-16,8 28022,0 1,000 ,000 ,000 - 

Nedtrapping av 

medisiner 

1,19 ,78 ,130 3,28 ,70 -15,3 

Kjønn (Mann) 1,01 ,76 ,183 2,75 ,62 – 12,2 

PNES anfall på 

LTM 

,93 ,86 ,280 2,54 ,46 – 13,7 

Mangelfull 

Rekvisisjon 

,77 ,78 ,323 2,16 ,30 – 5,5 

Operasjons 

utredning 

,26 ,74 ,722 1,30 
 

Konstant -6,0 1,463 ,000 ,003  

Tabell 38 Logistisk regresjonsanalyse av faktorer som kan predikere uønskede hendelser  

Hosmer og Lemeshow test viser p verdi 0.9 som er høyt. Dette viser at modellen er god. 

Vi ser at koeffisienten for aldersgruppe 30-49 år gikk ned fra 3,0 til 2,5 og Odds Ratio gikk 

ned fra 20 til 12,9.  Flere av de andre variablene ga også økt Odds ratio men ikke signifikant. 

 Aldersgruppen 30-49 er fortsatt en signifikant selvstendig faktor som kan predikere uønskede 

hendelser.  
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6 Diskusjon 

6.1 Diskusjon om metodevalg 

6.1.1 Fordeler ved metoden 

Alle pasienter, barn og voksne uavhengig av indikasjon ble fortløpende inkludert i materialet. 

Jeg mener metoden gir et godt bilde av virksomheten ved seksjonen i perioden. I denne 

perioden var det normal drift på SSE. I visse perioder av året er det inntak av noen små og få 

spesielle pasientgrupper. To ganger i året legges det inn ungdommer til et eget tilpasset 

ungdomsopplegg. Totalt dreier det seg om ca. 40 ungdommer i året. I tillegg er det to uker pr 

år en oppsamling av kirurgiutredningspasienter som er i behov av en spesiell 

tilleggsundersøkelse, iktal SPECT.  Disse to spesielle pasientinntakene utgjør totalt ca. 60 

pasienter av de totalt 4000 pasientene som tas inn til SSE hvert år. En del av disse går inn i 

det årlige tallmaterialet for antall undersøkte pasienter som får LTM. Det var ikke inntak av 

slike selekterte pasienter i den aktuelle perioden jeg samlet inn data.  

De 229 undersøkelsene jeg samlet inn data på anser jeg derfor å være et rimelig representativt 

utvalg av de vel 1100 undersøkelsene som gjøres ved KNF-seksjonen hvert år. 

6.1.2 Ulemper ved metoden 

Selv om antallet undersøkelser er relativt høyt, 229 av totalt vel 1100 undersøkelser pr år, 

ville det vært ønskelig med en enda høyere andel. Ved å studere bare en ca. en femtedel av de 

undersøkelser vi gjør i løpet av et år kan jeg ikke utelukke at jeg kan ha gått glipp av alvorlige 

hendelser som opptrer sjeldent, som for eksempel status epilepticus.  

En annen ulempe er at undersøkelsen kun er gjort på observasjonsenheten på KNF-seksjonen.  

Det ville vært nyttig også å supplere undersøkelsene av uønskede hendelser med data fra tiden 

etter at pasienten er ferdig på observasjonsenheten og har blitt overført tilbake til voksen eller 

barneseksjonen. Det kan hende at flere uønskede hendelser som for eksempel postiktal 

psykose og kompresjonsfrakturer først oppdages der og av den grunn ikke kommer med i mitt 

tallmateriale. 
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Det er vanskelig å si noe sikkert om effekten av de forskjellige metodene for 

anfallsprovokasjon da de ikke har vært testet ut på en vitenskapelig måte. 

Anfallsprovokasjonene har vært gitt til en selektert gruppe der rekvirent har bedt om det eller 

der pasient har informert om faktorer som øker risikoen for anfall. Skulle man undersøkt mer 

sikkert om effekt burde jeg randomisert pasientene til en gruppe som fikk slike tiltak og en 

matchet gruppe som ikke ble anfallsprovosert. Det ville vært en intervensjonsstudie som 

hadde krevd en helt annen design og et stort antall frivillige pasienter og jeg måtte hatt 

godkjenning fra Regional Etisk Komité. 

En annen svakhet ved metoden er at det er den enkelte KNF lege som har vurdert en del av 

effektparametrene. Det betyr en subjektiv bedømming fra fem forskjellige leger av hvorvidt 

undersøkelsen kunne svare på det som rekvirent etterspurte. 

I ettertid kunne man tenkt seg at jeg burde spurt rekvirerende lege om de syntes de fikk svar 

på undersøkelsen eller ikke eller om de syntes undersøkelsen var nyttig eller ikke. Det er 

mulig tallene hadde blitt annerledes da. 

Hvorvidt det var korrekt indikasjon for undersøkelsen eller ikke, er også bedømt av KNF lege. 

Utrykket «ikke korrekt indikasjon» er i oppgaven satt synonymt med «unødvendig 

undersøkelse». Man kan diskutere om disse utrykkene favner det samme. Man kan også 

diskutere om KNF-legene ville vurdert det annerledes om de ble bedt om å vurdere om det var 

en «Unødvendig undersøkelse» eller ikke i registreringsskjemaet. Ideelt burde dette vært 

bedømt av en ekstern person med klare retningslinjer for hva som ligger til grunn for å 

vurdere en undersøkelse som unødvendig.  
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6.2 Diskusjon av funnene 

Jeg vil gå tilbake til de spørsmålene jeg satte opp i problemstillingene. 

6.2.1 Nytte.  

En samlet suksessrate på 71 % og en suksessrate på 68% for diagnoseavklaringene og 67% 

for operasjonsutredningene er relativt bra sammenlignet med andre undersøkelser fra 

sammenlignbare EMU og tatt i betraktning vår relativt korte liggetid på KNF. Andre EMUer 

har færre pasienter og lengre liggetid og kan kanskje sies å drive mindre kostnadseffektivt enn 

SSE gjør.  

Imidlertid var 56 % av operasjonsutredningene «gjengangere», dvs. at de kom igjen fordi 

tidligere undersøkelser ikke var vellykkede. Det kan ha vært tilfeldig at disse kom akkurat i 

denne perioden men det kan også tyde på at suksessraten tidligere har vært lavere enn det jeg 

målte ved min undersøkelse nå. Henning fant i 2012 en suksessrate på kun 43 % hos voksne 

operasjonspasienter hos oss. Det kan bety at suksessraten varierer en del og utvalget på 37 

pasienter ikke er stort nok til å fange opp den virkelige suksessraten. Det hadde vært ønskelig 

å registrere suksessraten på alle pasienter gjennom et helt år for å si mer sikkert hva vår 

suksessrate egentlig er.  

Tallene viste en tydelig om enn ikke signifikant, forskjell i suksessraten fra 56 % til 85 % i 

gruppene med gjennomsnittlig liggetid 2,87 døgn vs. 4,0 døgn. Det kan brukes som argument 

for at lengre liggetid vil øke sannsynligheten for suksess. Gjennomsnittlig ventetid på ny 

LTM for operasjonsutredning synes i dette materialet  å være 11 uker. Med tanke på at 62 av 

120 pasienter som ble lagt inn på voksenseksjonen til operasjonsutredning i 2012 var 

reinnleggelser, kan en økt suksessrate på LTM sannsynligvis medføre at utredningstiden for 

mange pasienter til operasjonsutredning kan forkortes flere måneder.  

Nytten av å komme til ny LTM ved Diagnoseavklaring synes å være stor. Suksessraten faller 

ikke jo flere ganger man kommer igjen. 

Nytten av å komme igjen til ny LTM for Operasjonsutredning synes derimot å være noe 

mindre. Suksessraten synes å være like stor for andre og tredje gang som første gangs LTM. 

Deretter synes det som suksessraten faller for de få pasientene som ikke har blitt suksessfullt 

registrert de tre første gangene på LTM. 
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6.2.2 Nytte av anfallsprovokasjon. Er våre metoder for å 

framprovosere anfall effektive? 

Med en samlet effektivitet på 7,4 % prosent er det korte svaret nei. Det mer nyanserte svaret 

er at metodene er nyttige for utvalgte pasienter. Det vil si at jo mer tilpasset metoden er den 

enkelte pasient jo mer nyttig synes den å være. Jeg har funnet det man for så vidt visste fra 

før, nemlig at nedtrapping gir en signifikant effekt på suksessraten. Anfallsprovosering synes 

bortsett fra medikamentnedtrapping, ikke å øke risikoen for uønskede hendelser og er forøvrig 

relativt enkle å utføre, men de kan være relativt tidkrevende.  

Flikkerstimulering, hyperventilering og fysisk aktivitet synes å ha liten effekt og ser ut til å gi 

anfall i kun ca. 5 % av tilfellene. Jeg har også funnet at søvndeprivering ikke har signifikant 

effekt på suksessraten.   

Jeg mener også undersøkelsen gir holdepunkt for å si at pasienter med PNES generelt sett 

ikke er mer sensitive for anfallsprovosering enn andre pasientgrupper. 

 

6.2.3 Ressursutnyttelse. Gir vi rett undersøkelse til rett pasient? 

Det kan umiddelbart se slik ut. Men at nesten 10 prosent av undersøkelsene går til «feil 

pasient» kan vanskelig aksepteres når vi vet at LTM er knapphetsressurs. Det betyr at det i 

nesten hver tiende seng ligger det en pasient som ikke hadde trengt undersøkelsen. I den 

aktuelle perioden utgjorde dette 37 liggedøgn.  Hvis man kunne identifisert disse pasientene 

på forhånd så kunne disse døgnene vært gjort tilgjengelige for operasjonskandidater som 

dermed kunne fått et ekstra døgn til registrering. Suksessraten ville da sannsynligvis økt for 

mange av disse. 

6.2.4 Pasientsikkerhet 

Forekomsten av uønskede hendelser er 5,2 %. Dette er ikke alarmerende. Likevel er fallraten 

høy med 13,8 fall per 1000 pasientdøgn. Dette er tydelig høyere enn sammenlignbare EMU 

som rapporterer en fallrate under det halve av vår. [10] [11]  

Fallraten i denne studien er også høyere enn den man kan lese ut av pasientskadesakene for 

perioden 2009-2013. Forskjellen fra 13,8 til 1,5 kan mest sannsynlig forklares ved at 
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avvikssystemet brukes for lite og at man derved går glipp av viktig informasjon til bruk i 

pasientsikkerhetsarbeidet. Seksjonens nåværende rutiner for å skrive avviksmeldinger synes å 

være for dårlig. Hvorvidt de er dårligere enn ellers i OUS gir ikke undersøkelsen svar på. 

Jeg fant en økt forekomst av forebyggende tiltak der sjekkliste var brukt. Dette kan tolkes som 

at bruk av sjekkliste er et virkningsfullt tiltak for å øke bruk av forebyggende tiltak. 

Aldersgruppe 30-50 år og nedtrapping av medisiner var signifikant selvstendige risikofaktorer 

for uønskede hendelser. Man kan forstå at nedtrapping kan gi annerledes og uventede anfall 

og dermed øker risikoen for uønskede hendelser. Men hvorfor risikoen er økt i denne 

aldersgruppen er vanskelig å svare på. Det kan være spesielle trekk i denne gruppen. De kan 

for eksempel ha andre epilepsityper eller være mer tilbøyelig til å ignorere risiko. Dette kan 

mitt tallmateriale ikke svare på. 

Mangelfull EEG rekvisisjon, operasjonsutredninger og pasienter med PNES anfall synes også 

å ha økt forekomst for uønskede hendelser men funnene her var ikke signifikante.  
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7 Konklusjon 

Pasienter som får anfall under LTM på SSE synes å være i relativt trygge hender.  

Nytteverdien av LTM-undersøkelsene på SSE sett under ett synes å være på et internasjonalt 

akseptabelt nivå.  

Det er imidlertid rom for forbedringer på flere områder. 

Effektivitet: 

Suksessraten synes å være høyere for operasjonspasientene som får lenger liggetid. 

Retningslinjene på SSE for tildeling av liggetid for operasjonspasienter bør derfor revideres 

slik at suksessraten øker og flere pasienter slipper å vente på ny innleggelse. 

Nytten av å komme igjen til ny LTM synes generelt å være god. Imidlertid kan det synes som 

LTM utover tre ganger har mindre nytte for operasjonsutredningene. 

De rutinemessige anfallsprovokasjonene som bl.a. søvndeprivering, hyperventilering og 

fysisk aktivitet synes lite effektive til å utløse anfall. Pasienter med PNES anfall har ikke økt 

effekt av anfallsprovosering. Helt tilpasset anfallsprovosering kan være effektivt der den 

enkelte pasient har helt spesielle utløsende forhold som kan gjenskapes på en hensiktsmessig 

måte under LTM. Rutinene for indikasjon for anfallsprovosering på SSE bør revideres i 

henhold til disse funn. 

Nær 10 % av LTM-undersøkelsene anses å være unødvendige. Ved å fjerne disse kan 

verdifull liggetid frigis til operasjonskandidatene. Retningslinjene for indikasjon for LTM på 

SSE bør revideres.  

Pasientsikkerhet: 

Forekomsten av uønskede hendelser er lav og de fleste hendelsene er av mindre alvorlig 

karakter.  

Risikoen for skader er likevel stor i og med at det er en høy fallrate. Nesten-uhell 

underrapporteres i avvikssystemet. Det bør etableres retningslinjer for hva ledelsen ved KNF-

seksjonen ønsker at de ansatte skal melde av uønskede hendelser i avvikssystemet.   
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Pasienter i aldersgruppen mellom 30 og 50 år og pasienter som er nedtrappet på medisiner har 

høyere risiko for skader og kan defineres som høyrisikogruppe. Disse bør vurderes ekstra 

grundig når sykepleierne gjør sin risikovurdering. Prosedyren for risikovurdering bør 

revideres i lys av disse funnene. 



72 

 

Litteraturliste 

1. Nakken KO. Epilepsi. Oslo: Cappelen; 2010. 

2. Velis D, Plouin P, Gotman J, da Silva FL, Neurophysiology IDSo. Recommendations 

regarding the requirements and applications for long-term recordings in epilepsy. Epilepsia. 

2007;48(2):379-84. 

3. Tan JH, Wilder-Smith E, Lim EC, Ong BK. Frequency of provocative factors in 

epileptic patients admitted for seizures: a prospective study in Singapore. Seizure. 

2005;14(7):464-9. 

4. Camilla K. Når anfall ikke kommer. Hvordan kan sykepleieren bidra til å provosere 

frem anfall hos  pasienter som er til epilepsiutredning på LTM? Fordypningsoppgave ed2011. 

5. Henning O, Baftiu A, Johannessen SI, Landmark CJ. Withdrawal of antiepileptic 

drugs during presurgical video-EEG monitoring: an observational study for evaluation of 

current practice at a referral center for epilepsy. Acta Neurol Scand. 2013. 

6. Kohn LT KJ, Donaldson MS, editors. To err is human: building a safer health system 

Washington, DC: National Academy Press; 1999. 

7. Henning O, Nakken KO. [Epilepsy-related psychoses]. Tidsskr Nor Laegeforen. 

2013;133(11):1205-9. 

8. Buelow JM, Privitera M, Levisohn P, Barkley GL. A description of current practice in 

epilepsy monitoring units. Epilepsy Behav. 2009;15(3):308-13. 

9. Shafer PO, Buelow JM, Noe K, Shinnar R, Dewar S, Levisohn PM, et al. A 

consensus-based approach to patient safety in epilepsy monitoring units: recommendations for 

preferred practices. Epilepsy Behav. 2012;25(3):449-56. 

10. Dobesberger J, Walser G, Unterberger I, Seppi K, Kuchukhidze G, Larch J, et al. 

Video-EEG monitoring: safety and adverse events in 507 consecutive patients. Epilepsia. 

2011;52(3):443-52. 

11. Spanaki MV, McCloskey C, Remedio V, Budzyn D, Guanio J, Monroe T, et al. 

Developing a culture of safety in the epilepsy monitoring unit: a retrospective study of safety 

outcomes. Epilepsy Behav. 2012;25(2):185-8. 

12. Noe KH, Tapsell LM, Drazkowski JF. Risk of choking and aspiration during inpatient 

video-EEG monitoring. Epilepsy Res. 2011;93(1):84-6. 

13. Atkinson M, Shah A, Hari K, Schaefer K, Bhattacharya P, Shah A. Safety 

considerations in the epilepsy monitoring unit for psychogenic nonepileptic seizures. Epilepsy 

Behav. 2012;25(2):176-80. 

14. Zarkou S, Grade M, Hoerth MT, Noe KH, Sirven JI, Drazkowski JF. Indeterminate 

EMU admissions: does repeating the admission help? Epilepsy Behav. 2011;20(4):706-8. 

 



73 

 

Vedlegg: 

1. Registreringsskjema for undersøkelsen «Nytte Risiko studie 2013» 
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Vedlegg 1 

Nytte risiko studie LTM 2013 

Datainnsamling av KNF sykepleier/tekniker                   

Fylles ut på LTM og følger anfallsloggen og legges til KNF lege 

A.Undersøkelsesnr: _____: B. Alder:____ C. Kjønn____ 

D. Pasientkategori / Indikasjon:  

1 Operasjonsutredning  2 Diagnoseavklaring 

3 Førerkortvurdering 4 Kontroll 

5 Narkolepsi utredning 6 RBD utredning 

7 Annet:__________________________________ 

  

E.Antall døgn LTM:___________________Dato start LTM____________ 

F 1-4.Anfallsprovokasjon utført på LTM:  

Bruker ikke medisiner: Bruker med men ingen nedtrapping0 

Nedtrappingstakt før LTM: 1 langsomt (< 25%/d.)   2 vanlig (25%/d.)  3 rask (>25%/d.)   

Nedtrappingstakt u. LTM:  4 langsomt (< 25%/d.)   5 vanlig (25%/d.)  6 rask (>25%/d.)   

Søvndeprivasjon      7 Natt før LTM     8 På LTM 

9 Stress   10 Fysisk aktivitet   11 Hyperventilasjon   12 Flikkerlys   13 Bråvekking    

14 Høye lyder   15 Uregelmessige måltider   16 Kaffe 

17 3 glass øl  18 3 glass vin  Når gitt__________  

19 Annen anfallsprovokasjon: _________________________________________________ 

G.Ble info fra ”Sjekkliste for anfall” brukt?          0Nei        1Ja  

H. Var anfallsprovokasjon rekvirert i EEG rekvisisjon?   0Nei        1Ja 

I.Var EEG rekvisisjon tilfredsstillende utfylt etter din mening?  0Nei        1Ja 

(Dvs var det nødvendig info i rek for å ta imot og håndtere pasient godt?) 

 

J1-4.Spesielle Risikoforebyggende tiltak  

0Nei 1Polstring sengehest 2Madrass på gulvet 3Fjerne stativ  

4Fjerne spesielle andre gjenstander 5 Følge på toalettet 6 ____________________ 

 

Anfallsregistrering: 

Fikk pasienten anfall under LTM?        Nei        Ja (lege fyller ut detaljer) 

 

Komplikasjoner ved LTM: (kodes fra legesvar) 

Beskriv kort: ________________________________________________________________  

 

Avviksmelding for komplikasjon skrevet? 0Nei        1Ja 
 

 

Dette skjema skal fylles ut på LTM og følge mappe til KNF lege og tilslutt leveres til Rune
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Datainnsamling av KNF-lege        Nytte Risikostudie LTM 2013 

L. LTM opphold nummer ___ i løpet av siste 13 mnd. med samme indikasjon 

Anfalls- og epilepsiklassifisering (døgnskift kl. 8.30) 

Habituell 

anfallstype M. 

Kryss 

Døgn1  

N1-12 

Antall 

Døgn2 

O.1-12 

Døgn3  

P.1-12 

Døgn4 

Q.1-12 

Døgn5 

R.1-12 

Døgn6   

S.1-12 

Døgn7+ 

1 EPA N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 

2 KPA   N2 O2 P2 Q2 R2 S2 T2 

3 GTK   N3 O3 P3 Q3 R3 S3 T3 

4 Frontal/Hypermot N4 O4 P4 Q4 R4 S4 T4 

5 Abscenser    N5 O5 P5 Q5 R5 S5 T5 

6 Myoklonier    N6 O6 P6 Q6 R6 S6 T6 

7 Toniske    N7 O7 P7 Q7 R7 S7 T7 

8 Atoniske   N8 O8 P8 Q8 R8 S8 T8 

9 PNES N9 O9 P9 Q9 R9 S9 T9 

10 Katapleksi N10 O10 P10 Q10 R10 S10 T10 

11 RBD N11 O11 P11 Q11 R11 S11 T11 

12 Annet …… 

 

N12 O12 P12 Q12 R12 S12 T12 

 

U. Effekt av anfallsprovokasjon utenom nedtrapping? (Anfall innen en time etter avsluttet 

provokasjon, eller innen 12 timer etter avsluttet alkoholinntak) kryss av 

  0 Nei    Effekt av provokasjonstype nr._______ (se spl. ark, evt. flere) 

 

V.Nyttevurdering av LTM:  

Diagnoseavklaring oppnådd?     0Nei        1Ja  

W. Operasjonsutredning vellykket?    0Nei        1Ja  
dvs ikke behov for flere LTM. 

X.Korrekt indikasjon for LTM etter din mening?  0Nei        1Ja  

 

Y.Skade  

0Nei  1Ja i forbindelse med anfall  2Ja pga annen hendelse uten anfall  

Skadetype , truende status eller status epilepticus 

Z.Type skade: 1 Kutt    AA.Tiltak:1 Tilsyn/beh. av vakthavende lege 

2 Kontusjon       2  Legevakt og tilbake SSE 

3 Brudd        3 Overflytting annen avd 

4 Forstuvning      5 Annet__________ 

6. Tungebitt 

AB.Årsak/situasjon:  

1 Skade i seng  2 Fall ut fra seng sengehest oppe3 Fall ut fra seng sengehest nede/uten 

4 Skade fra stående/gående 5 skade på toalett 6 Skade sittende i lenestol/sakkosekk 

7 Skade sittende ved bord 8  

AC.Truende status med behov for medisinering?  

0Nei 1 konvulsiv 2 non-konvulsiv 
AD . 
 Overflytting til RH? 0Nei 1Ja 

Denne siden fylles ut av lege og legges sammen med sykepleierark side 1  til Rune 


