Et rammeverk for en meningsfylt samtale
Et verktøy som hjelper deg med å snakke om anfallskontroll med helsepersonale.

Din anfallsprofil
Disse spørsmålene vil hjelpe legen å vurdere hvordan du har det og hvilke trinn du bør ta videre i behandlingsplanen.

Anfall
1.) Hvor mange anfall/episoder får du?
Vanligvis 1 i måneden

Vanligvis 1 hver dag

Vanligvis 2 eller 3 i måneden

Vanligvis 2 eller 3 hver dag

Vanligvis 1 i uken

4 eller flere hver dag

Vanligvis 2 eller 3 i uken

Skriv inn svar

2.) Hvordan vil du beskrive anfallene/episodene? (Kryss av for alle som passer for deg.)
Jeg blir svimmel

Jeg stirrer rett fremfor meg og hører
ikke andre, eller kan ikke svare

Jeg blir kvalm
Jeg får en merkelig smak i munnen

Jeg faller plutselig
Jeg mister bevisstheten

Jeg hører en pipelyd
Jeg føler at jeg har en utenfor
kroppen-opplevelse.

Jeg skjelver
Skriv inn svar

Jeg merker prikking i fingre og tær

Behandling
3.) Har du gjennomgått en hjerneoperasjon?

4.) Hvor mange medikamenter mot anfall bruker du akkurat nå?

Ja
Nei

5.) Hvor mange forskjellige medikamenter har du
prøvd som ikke virket?

1 til 2

5 til 6

3 til 4

7 eller flere

6.) Har medikamentene du har brukt mot anfall forårsaket
problemer eller hatt noen bivirkninger?

1 til 3

7 til 9

Ja

4 til 6

10 eller flere

Nei

Livsstil
7) Kommer anfallene i veien for noe av følgende?
(Kryss av for alle som passer for deg.)
Å ha en jobb eller opprettholde oppmøte på jobb

8.) Hvordan ville livet ditt vært hvis du hadde færre
anfall, kortere anfall, brukte kortere tid på å komme
deg på etter anfallene, eller fikk muligheten til å
stoppe anfallet når det allerede har startet?

Å gå på skole eller universitet/høyskole
Å delta i sosiale aktiviteter
Å opprettholde forhold med familien eller kjæreste
Å ha barn
Å delta i sportsaktiviteter
Å håndtere daglige oppgaver på egenhånd (dvs å handle
på butikken, få barna til skolen, hagearbeid osv)
Å bruke et kjøretøy på en trygg måte
Å utføre enkle oppgaver med personlig hygiene (dvs å ta
en dusj, fikse håret osv)

Forskning viser at hvis du ikke oppnår anfallsfrihet med de to første antiepileptiske
legemidlene, er det 95 % sjanse for at ingen legemidler eller kombinasjon av
legemidler vil oppnå anfallsfrihet.
Når legemidler ikke kan kontrollere anfallene, kalles dette farmakoresistent epilepsi.
Disse spørsmålene vi hjelpe deg og legen til å forstå interessen for ny behandling uten medikamenter:

1) Jeg vil vurdere behandlingsalternativer som ikke omfatter nye medikamenter.
Ja

Nei

2) Jeg er interessert i å lære mer om farmakoresistent epilepsi og mine behandlingsalternativer, inkludert VNS Therapy.
Ja

Nei

3) Jeg har allerede vært i kontakt med en spesialist innen VNS Therapy.
Ja

Nei

4) Jeg vil fylle ut vedlagt referanse (vnstherapy.com/hcp/piq) og spørre om en spesialist innen VNS Therapy kan
kontakte meg.
Ja

Nei

Denne informasjonen er gitt for din egen læring og for å hjelpe deg i samtale med helsepersonellet.
Dette dokumentet er ikke ment som en diagnose eller som noen type medisinsk råd.

