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Jeg ønsker å gjøre en større studie om bruk av smarttelefon som hjelpemiddel for å øke livskvalitet 
og mestring av hverdagen for unge med en vanskelig regulerbar epilepsi, og søker bachelorstudenter 
som vil delta på deler av denne. Jeg vil i min studie fokusere på hvordan unge mennesker med 
epilepsi opplever sin hverdag, og hvordan de kan oppnå økt mestring ved bruk av smarttelefon. 

 Jeg håper at noen ønsker å delta i prosjektet ved å arbeide fram en app som kan brukes som et 
hjelpemiddel til mestring av hverdagen for mennesker med en vanskelig hverdag på grunn av sin 
epilepsi.  

Epilepsi er i dag den mest utbredte nevrologiske lidelsen blant barn og unge (Appleton, 2009). 
Omtrent 30 % av de som får en epilepsidiagnose vil ha dårlig anfallskontroll uavhengig av behandling, 
noe som fører til betydelig belastninger og ulemper for personen i dagliglivet. De fleste av disse har 
problemer med hukommelse og kognisjon på grunn av anfall og bivirkninger av behandling 

Mange foreldre tar mye ansvar for oppfølgingen av barnas epilepsi, og den unge kan få store 
utfordringer når han/hun skal ta et økt selvstendig ansvar for å leve med sin epilepsidiagnose.  

Pasienter med vanskelig epilepsi kan gjøre en del for å bedre sin anfallssituasjon. En regelmessig 
livsstil med nok søvn, forsiktighet med rusmidler, unngåelse av kjente anfallstriggere, fysisk aktivitet, 
sunt kosthold, struktur og lite stress vil kunne bedre anfallssituasjonen. Ungdommene trenger et 
hjelpemiddel for å hjelpe dem å ha oversikt og struktur over hverdagen. Når de så skal møte 
helsevesenet har mange problemer med å huske tilbake til hvordan de egentlig har hatt det siden 
sist. Her trenger de hjelp til å huske.  

Dagens pasienter nyttiggjør seg i stor grad av digitale medier. De unge voksne er storbrukere av 
mobiltjenester. Også unge med epilepsi har store kunnskaper og ressurser i bruk av mobiltjenester. 
Denne ressursen bør de få mulighet til utnytte. Målet er å gi unge voksne med vanskelig epilepsi økt 
innsikt og kontroll over egen epilepsihverdag samt å bedre kommunikasjonen mellom ungdommen 
og helsepersonell.  

Mulig ønskede funksjoner i en app er anfallsregistrering, dagbok, registrering av anfallsforebyggende 
og anfallskupperende medikamenter, registrering av humør og form samt registrering av eventuell 
menstruasjonssyklus. Dataene fra mobiltelefonen kan lastes inn på PC og man kan enten kjøre ut 
grafer og data fra registrering over tid, eller disse kan sendes direkte til lege/sykepleier (Fischer, 
2009). I tillegg kan man tenke seg at det kan være nyttig med alarm som minner om tid for 
medisinering, en funksjon der brukeren kan sende tekstmelding til sin lege og få svar (ikke akutte 
situasjoner), og en ukentlig utsending av korte tips som kan være nyttige i hverdagen og som kan gi 
brukeren bedre kontroll over sin sykdomshverdag.  Flere funksjoner vil også kunne være ønskelig. 
Her vil brukernes behov og erfaringer være medvirkende.  
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