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Patientvejledning
Hvilket patientforløb skal barnet indlægges til?
Indlæggelse til langtids-EEG
Hvad er formålet med barnets indlæggelse?
Der kan være forskellige formål med en indlæggelse i EMU’en. Nogle patienter skal
have undersøgt, om de har epilepsi eller ej. Nogle skal have undersøgt, hvilken type
epilepsi de har eller om de eventuelt skal opereres for deres epilepsi. Andre skal
have undersøgt deres søvnrytme. Det er også grunden til, at det er forskellige
elektroder, man får på. Af hensyn til overvågningen skal barnet så vidt muligt blive i
sin seng om natten.
Hvordan skal jeg forberede mig?
Barnet skal have nyvasket og tørt hår. Undersøgelsen kan vare op til fem dage. Det
er ikke muligt at komme rigtigt i bad, mens undersøgelsen foregår. Dog kan let
vask godt lade sig gøre, bortset fra hårvask.
Det er vigtigt, at barnet har løst tøj på som joggingtøj og fritidstøj, da der oftest
sættes elektroder på kroppen. Barnet skal have en overdel på, der kan
knappes/lynes foran, da man ikke kan få bluser/trøjer over hovedet, når udstyret
kommer på. Patientskjorter kan eventuelt lånes på afdelingen.
Det skal I have med
I skal medbringe den medicin i originale pakninger, som barnet plejer at få i
undersøgelsesperioden. Skulle det imidlertid blive aktuelt at justere behandlingen
undervejs, vil en læge planlægge det sammen med jer i forbindelse med den
daglige stuegang. Det er en god ide at medbringe læsestof, håndarbejde, DVD
film/computer m.m. Brug af mobiltelefon er tilladt, men skal foregå på egen stue.
Det skal ikke bruges
Barnet må ikke bruge tyggegummi under indlæggelsen af hensyn til EEG’et. Der er
ikke Wi-Fi i EMU’en, da det forstyrrer EEG-signalerne. I må gerne bruge jeres mobile
datanetværk. Der er en fælles patientcomputer i opholdsstuen med internetadgang.
Rygning
Det er ikke tilladt at ryge indendørs, men det er muligt at gå udenfor på terrassen
og ryge ifølge afdelingens rygeregler.
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Besøg
Man må gerne få besøg i EMU’en, men det skal aftales med personalet. Er der mere
end en gæst, skal besøget foregå på stuen. Vi henstiller til så få besøgende som
muligt. Det er muligt at se EMU’en inden indlæggelsen. Dette aftales med barnets
afdeling.
Hvordan foregår undersøgelsen?
Barnet får sat elektroder på flere forskellige steder på hovedet og på kroppen. Når
elektroderne er placeret, begynder optagelsen, og den fortsætter i alle døgnets 24
timer. Samtidigt følger vi barnet på videoskærme.
Der er placeret kameraer mange forskellige steder både på sengestuen, på gangen,
og i opholdsrummet. Der er ikke kamera på toiletterne.
Mad
Der bliver serveret mad til de tre hovedmåltider. Desuden er der kage om
eftermiddagen. Der er mulighed for at lave kaffe og te m.m. Den pårørende, der er
med barnet, spiser gratis med. Andre pårørende må selv sørge for mad. Der er
mulighed for at bestille specialkost. Gør gerne opmærksom på specialkost inden
indlæggelsen.
Overnatning
Børn må have en forælder sovende ved sig på værelset i EMU’en. Hvis der er flere
end en forælder med, er der mulighed for at leje et værelse på Comwell Sorø.
Kontakt Mad & møder på tlf. 58 27 12 03 for booking.
Det er meget vigtigt, at du gøre os opmærksom på anfald:
Hvis barnet kan mærke, at det får anfald eller ved, at der lige har været et anfald,
er det meget vigtigt at sige det til personalet. Fortæl gerne ’ud i rummet’ til
mikrofonen, hvad barnet mærker eller føler, eller tryk på en knap på udstyret. Er I
med som forældre til et barn, vil det ofte være jeres opgave at holde øje med, om
der kommer anfald og markere for disse.
Personalet i EMU’en:
I EMU’en er der personale i døgnets 24 timer. Personalet består af
neurofysiologiassistenter og sygeplejersker.
Stuegang og svar:
Stuegang foretages af den EMU-ansvarlige overlæge. Det er ikke nødvendigvis den
overlæge, du kender fra Afdelingen for Børn med Epilepsi.
Lægeteamet i EMU’en vurderer dagligt, om målet med indlæggelsen er nået. Selve
svaret på undersøgelsen får I ikke med det samme. I vil blive orienteret om
resultatet fra den henvisende afdeling efterfølgende.
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Efter undersøgelsen:
Når undersøgelsen afsluttes, bliver barnet overflyttet til Afdelingen for Børn med
Epilepsi eller udskrevet. Vi vil evt. bede om jeres tilladelse til at benytte
optagelserne – som er en del af barnets journal – til brug ved lægelige konferencer.
Det forudsætter jeres skriftlige tilladelse, og det skal understreges, at tilladelsen
handler om brug i lukkede faglige konferencer – ikke offentlige forevisninger.
FAKTA
Sted:
Undersøgelsen foregår i hospitalets ”EMU” (Epilepsi Monitorerings Enhed) på
Neurofysiologisk klinik. EMU’en er en afdeling med fire sengestuer med eget bad og
toilet, fælles opholds- og spisestue, legerum og computerarbejdsplads.
I kan læse om rettighederne som patient på www.filadelfia.dk/patienter
I også mulighed for at komme med ris, ros, eller gode forslag. Dette gøres ved at
skrive en mail til filadelfia@filadelfia.dk - skriv gerne ”til EMU” under emne.
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