Opstart af VNS

Til egne notater:
Hvilket patientforløb skal du indlægges til?
Opstart af VNS
Formålet med din indlæggelse:
Formålet med din indlæggelse er, at få startet din VNS så
din epilepsi-behandling bliver bedre.
Hvor skal du indlægges?
Afdelingen for Børn med Epilepsi
Hvor længe skal du være indlagt?
Indlæggelsen kommer til at vare i 5 dage.
Undtagelsesvis kan der ske ændringer i din epilepsi eller
andet, som gør at vi må ændre på planerne.
Hvad skal der ske under din indlæggelse?
1. dag
Når du kommer til afdelingen vil du få tildelt din stue og
blive vist rundt i afdelingen. Din kontaktperson er en fra
plejepersonalet, som du vil træffe hurtigst muligt.
Kontaktpersonen skal sørge for at der er sammenhæng i
det der skal ske under din indlæggelse og vil have en
samtale med dig og din familie. Ved samtalen udleveres
forskelligt informationsmateriale og I vil sammen afklare
med dig hvilke behov du har og hvordan I sammen hjælpes
ad med opgaverne.
Ved indlæggelsen vil lægen optage journal og foretage en
almindelig helbredsundersøgelse. Lægen vil også tage
stilling til hvor meget opsyn der skal være med dig under
indlæggelsen.
VNS sygeplejersken vurderer dine ar, starter VNS
stimulatoren og taler med dig og dine forældre om de
spørgsmål, der er dukket op i forbindelse med at du har
fået en VNS stimulator. Derudover taler I om de evt.
bivirkninger I skal holde øje med i forbindelse med din
opstart.
Hver mandag og torsdag er der stuegang hvor der bliver
foretaget status på din behandlingsplan fra
forundersøgelsen, på din medicinske behandling og evt.
justeret i medicinen.
2. – 4. dag:
VNS sygeplejersken taler med dig, om der er opstået
bivirkninger og tager stilling til evt. optrapning af
stimulatoren. Herudover er det muligt at få talt om de
spørgsmål I er kommet til at tænke over under
indlæggelsen. Der undervises i hvilke ændringer der er i
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jeres hverdag efter du har fået en VNS stimulator.
Der undervises i hvordan I kan bruge magneten til
stimulatoren. Derudover planlægges det videre forløb ved
stuegang.
5. dag:
VNS sygeplejersken taler med dig, om der er opstået
bivirkninger og tager stilling til evt. optrapning af
stimulatoren. Herudover er det muligt at få talt om de evt.
spørgsmål I er kommet til at tænke over under
indlæggelsen.
Under indlæggelsen vil der være mulighed for at forældre
og andre pårørende deltager i undervisning emnerne: Hvad
er epilepsi, Epilepsi, indlæring og adfærd og At have et barn
med epilepsi.
Hvad sker der, når du udskrives?
Inden du udskrives, vil du og din familie få gennemgået
indlæggelsesforløbet. Hvis der er foretaget undersøgelser
vil I få de svar vi har til rådighed på dette tidspunkt.
Vi vil også give Jer oplysning om hvornår og hvordan de
eventuelle resterende svar gives til Jer.
Hvem kan du kontakte når du bliver udskrevet?
Du vil få en kontaktseddel med hjem, hvor navnene på dine
kontaktpersoner i ambulatoriet vil stå.
Har du spørgsmål til behandlingsforløbet, så spørg også
dine kontaktpersoner.
Hvem bliver orienteret om din indlæggelse?
Der vil i forbindelse med din udskrivelse blive udarbejdet et
udskrivningsbrev (epikrise), som sendes til din egen læge
og den læge den der eventuelt har henvist dig.
Vi ved, at der sker mange ting under indlæggelsen og
med mange informationer. Personalet hjælper dig
meget gerne, hvis du ellers er i tvivl om noget.
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