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Patientvejledning
Hvilket patientforløb skal barnet indlægges til?
Observation efter epilepsikirurgisk operation.
Hvad er formålet med barnets indlæggelse?
Formålet med indlæggelsen er at observere barnets tilstand efter operation og
forebygge eventuelle komplikationer.
Hvor skal I indlægges?
Afsnittet ’Børn med Epilepsi’ på Epilepsihospitalet.
Hvor længe skal I være indlagt?
Vi forventer, at indlæggelsen kommer til at vare ca en uge.
Hvad skal der ske under indlæggelsen?
Barnet bliver overflyttet fra Rigshospitalet ca. to dage efter operationen. Når barnet
kommer til afsnittet, vil I få tildelt en stue og blive vist rundt. I vil træffe jeres
kontaktsygeplejerske hurtigst muligt. Kontaktsygeplejersken sørger for, at der er
sammenhæng i det, der skal ske under indlæggelsen. Kontaktsygeplejersken
udleverer informationsmateriale, og I vil sammen afklare hvilke behov, I har, og
hvordan I kan hjælpes ad med opgaverne.
Ved indlæggelsen vil lægen optage journal og tage stilling til hvor meget opsyn, der
skal være under indlæggelsen. En af forældrene/værge har mulighed for at være
sammen med barnet i afsnittet og sove sammen med barnet på stuen.
De følgende dage vil barnet blive observeret af plejepersonalet for blandt andet
smerter, eventuel forstoppelse, og hvordan barnet har det psykisk efter
operationen. Der vil være daglige samtaler med kontaktsygeplejersken. Barnet vil
have behov for ro efter operationen, så vi tilbyder ikke skolegang under
indlæggelsen.
Hvad sker der, når barnet udskrives?
I forbindelse med udskrivelsen vil der blive afholdt en samtale, hvor I sammen
gennemgår indlæggelsesforløbet. Hvis der er foretaget undersøgelser, vil I få de
svar, der er til rådighed. Vi vil også oplyse om, hvornår og hvordan de eventuelle
resterende svar gives til jer.
Hvem kan I kontakte?
I får en kontaktseddel med hjem. Her står navnene står på barnets kontaktpersoner
i ambulatoriet. Hvis I har spørgsmål, så spørg dem.
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Hvem bliver orienteret om indlæggelsen?
I forbindelse med udskrivelsen, udarbejder vi et udskrivningsbrev, som vi sender til
barnets læge og den læge, som har henvist barnet.
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