
EpilepsiAppen



Inställningar

Börja med att 
klicka på 
inställningar

Klicka på Anfallstyp
för att benämna dina  

anfall



Benämn dina anfallstyper

Här kan du lägga till 
och benämna Dina  
anfallstyper som du vill

Genom att dra 
anfallstypen åt  
sidan kan du ta 
bort en anfallstyp 
som du 
inte vill ha med

Du går alltid tillbaka till Inställningar 
genom att klicka på Inställningar



Mediciner

Klicka på 
Lägg till fler 
mediciner

Nu kan du fylla i  
styrkan för varje tablett 

I exemplet är dosen  
175mg Lamictal med 
tre olika styrkor.

Skriv i antalet 
tabletter, 
oavsett styrka på 
tagletten



Kontaktperson

När du klickar på  
kontakten ringer 
telefonen upp personen 

Du kan ha flera kontakter 
registrerade 

Genom att dra kontakten åt 
vänster kan du redigera eller 
ta bort uppgifter

Här kan du lägga in 
personer som det skall 

vara lätt att ringa till om du 
haft anfall



Påminnelser

För att få påminnelse för att  
ta medicinen klicka på 
Medicin

Här kan du kan ställa 
in vilken eller vilka 
tider och dagar du vill 
ha påminnelser

För att få frågor om ditt 
välbefinnande klickar du på 
Status



Medicinpåminnelse

Klicka i att du 
vill lägga in 
notiser för mediciner

Klicka på Lägg till 



Medicinpåminnelse

Välj den medicin 
du vill bli påmind 
om.  

Om du har lagt in 
fler mediciner kommer  
alla upp här.

Klicka på Medicin



Medicinpåminnelse

Klicka på  
Gånger per dag

Fyll i hur många gånger 
du vill få en påminnelse per dag, 
klicka sedan på Klar



Medicinpåminnelse

Fyll i vilka tider du  
vill ha dina påminnelser 
genom att klicka på 
Klockslag 

Här kan du välja vilken 
eller vilka veckodagar du 
vill bli påmind

Klicka i att du vill ha 
Avisering



Rapportera anfall

För att rapportera 
anfall klickar du på 
Anfall

Klicka sedan på  
Rapportera anfall



Rapportera anfall

Här kan du fylla i datum 
och tid för anfallet,  
även tillbaka i tiden

Här väljer du från dina 
förinställda anfallstyper

Fyll i hur länge anfallet 
varade och om  
akutmedicin gavs

Här kan du göra egna 
kommentarer, om du sovit 
dåligt eller liknande

Klicka på Rapportera 
för att spara anfallet i  
Loggboken.



Loggboken

Från Menyn går  
du till Loggboken

Klicka på en dag 
med blå ring runt 
för att få veta mer 
om den dagens 
aktiviteter

Klicka sedan här 
för detaljer

Här ska det gå att  
skicka en CSV-fil 
på Loggboken till 
valfri 
e-postadress



Loggboken

Genom att dra 
anfallsrutan åt 
vänster kan du 
redigera eller ta 
bort en registrering

Här kan du se 
vad du svarat på 
denna dag

Klickar du här får 
du upp din 
kommentar kring 
anfallet



Påminnelsen

När du får en påminnelse 
kan du välja att gå direkt till 
registreringen och klicka att 
du tagit medicinen eller svara 
på frågor om välbefinnande

När du klickat i och tagit alla 
dagens doser blir det grönt 
i Loggboken


