Velkommen
til akutmodtagelsen
og akutklinikken

Hej med dig

Velkommen i akutmodtagelsen. Her hjælper vi børn og voksne, som er syge eller kommet til skade.
Nogle gange kan her være meget travlt, for man ved aldrig hvor mange, der kommer til skade eller
bliver syge og har brug for hjælp.
Derfor kan du komme til at vente på, at det bliver din tur.
Men vi ved, at du har brug for hjælp. Og vi gør alt for, at du får den helt rigtige behandling så hurtigt
som muligt.
Her i akutmodtagelsen kan du møde en:
Sekretær, som tager imod dig, når du kommer. Sekretæren kan undersøge, hvornår det er din tur
til at få hjælp.
Sygeplejerske, som undersøger dig først. Sygeplejersken kan hjælpe med medicin, en ispose,
forbinding eller plaster, hvis du har ondt.
Radiograf, som er dygtig til at tage røntgenbilleder af knoglerne inde i kroppen.
Læge, som undersøger, hvad du fejler, og kan hjælpe dig med at få det godt igen.
I bogen her kan du læse om nogle børn, der er syge eller kommet til skade ligesom dig.
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Skade

Anton har brækket armen
Her sidder Anton sammen med sin far. De er på akutmodtagelsen, fordi Anton er væltet på cyklen og
har slået sin arm. Det gør meget ondt, og Anton er ked af det.
Sygeplejersken kommer hen til Anton og far. Hun spørger, om Anton har ondt. Anton nikker. Han vil ikke
have, at hun rører ved hans arm.
- Du må gerne få noget smertestillende, siger hun og smiler.
Smertestillende er medicin, som får det til at gøre mindre ondt. Anton må selv vælge, om han vil have
medicin som en pille eller som noget, han kan drikke.
Lægen kalder på Anton og siger, at han skal sætte sig sammen med far på en seng i det rum, hvor han
skal undersøges. Lægen mærker forsigtigt på Antons arm. Og så bøjer hun den lidt til den ene side og
en lille smule til den anden side.
- Av! siger Anton.
- Vi skal have taget et røntgenbillede for at se, om knoglen i din arm er brækket, siger lægen.
Hun fortæller far, at de skal følge en stribe i gulvet hen til røntgenafdelingen.
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FAKTA TIL FORÆLDRE

Røntgenapparatet er et kæmpe kamera,
der tager billeder inde i kroppen. Manden,
der styrer røntgenkameraet, hedder en
radiograf.

Radiogiraf, synes Anton, det lyder som.
Radiografen er god til at tage billeder
med røntgenstråler, som han kalder
supermandsstråler. Far skal have en tung kappe på, der ligner et stort
forklæde, så strålerne ikke rammer ham. Men han må gerne sidde sammen
med Anton, mens billederne bliver taget.
Anton skal lægge sin arm på en plade oven på et kryds af lys. Han
skal sidde helt stille som en statue, så billederne ikke bliver rystede.
Radiografen går ind i rummet ved siden af og starter kameraet.
Røntgenstrålerne, der laver et billede af Antons arm, er usynlige. Man kan
hverken se eller mærke dem, og de gør ikke ondt. Men maskinen brummer
lidt. Når billedet er færdigt, kan lægen se Antons knogler inde i armen.
Anton og far må også gerne se billedet.
Lægen siger, at knoglen i Antons arm er brækket. Derfor skal Anton
have gips på, så knoglen kan vokse sammen i fred og ro.
Først får Anton en hvid strømpe på armen og så noget vat. Så dypper
sygeplejersken gipsstykkerne i varmt vand og lægger dem på Antons arm.
Gipsen er dejlig varm, synes Anton. Til sidst får han en forbinding rundt
om gipsen, og så er han klar til at komme hjem igen - nu med en gipsarm.

Gipsbehandling
Gips bruges for at beskytte
og stabilisere et knoglebrud,
så det kan vokse sammen og
genvinde mest mulig funktion.
Der findes mange forskellige
slags gips. Som regel lægges
gipsen på, mens den er fugtig
og varm. Nogle gange er det
nok med en gips-skinne og en
forbinding. Efter gipsen er lagt,
har de fleste lidt smerter fra
knoglebruddet. Men hvis barnet
oplever stærke smerter, blå
fingre/tæer eller følelsesløshed
betyder det ofte, at gipsen er lagt
for stramt, eller at der er for stor
belastning på bruddet – kontakt
da akutmodtagelsen!
Stik ikke en strikkepind eller
andet ind under gipsen til at
klø med, da det kan give sår på
huden. Brug heller ikke talkum,
pudder eller creme.
Røntgen
Røntgenstråler er usynlige,
elektromagnetiske stråler. Tæt
knoglevæv opsuger meget
elektromagnetisk stråling og
efterlader hvide skygger på
det sorte røntgenbillede, mens
bløde kropsdele som fedt,
muskler, hud og blod er mere
gennemsigtigt væv, der viser sig
som mørkegrå skygger.
Risikoen for skadevirkninger
efter røntgenbilleder er lille, da
moderne røntgenapparater
bruger meget lave stråledoser.

Skade

Sally har hul i hovedet
På en stol i venteværelset sidder Sally sammen med sin mor. Sally har et stort sår i panden. Hun faldt
i børnehaven og slog hovedet ind i en radiator. Såret bløder, og Sally græder. Hun er bange for alt det
blod. Mor har fået en våd klud af sygeplejersken, som hun holder på såret. Sally synes, det gør ondt.
Men mor siger, at hun ikke må skubbe kluden væk. Den skal stoppe blodet.
Øv. Sallys fine gule kjole er helt plettet af blod fra det dumme sår i panden. Sygeplejersken kommer
og snakker med Sally. Sygeplejersken smiler og siger, at sår i hovedet bløder meget, men at det ikke er
så farligt, som det ser ud. Sally klarer det flot, synes sygeplejersken. Sally nikker stille. Hun har ondt i
hovedet og vil helst bare hjem.
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Lægen kalder på Sally. Nu er det hendes tur. Lægen vil tjekke, om hendes hjerne er blevet rystet, efter
at hun ramte radiatoren med hovedet. Sally vidste ikke, at en hjerne sådan kunne ryste rundt inde i
hovedet.
Lægen finder en lille lampe og lyser ind i Sallys øjne. Puha det er skarpt, det lys! Lægen kan ikke
se hjernen gennem øjnene. Men han kan tjekke, om det sorte midt i øjnene, som hedder pupiller,
bevæger sig, som de skal, når han lyser på dem. Det gør de heldigvis.
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Sygeplejersken vasker forsigtigt Sallys sår. Sally siger av!
Men såret skal vaskes helt rent, så der ikke går betændelse i det. Så siger sygeplejersken, at Sallys sår
skal syes. Sally spærrer øjnene op. Det tør hun ikke!
Men Sally skal ikke være bange, siger sygeplejersken. Hun har nemlig tryllecreme, som hun putter på
såret. Og en maske med tryllestøv, der kan trylle det værste væk. Sally må selv vælge, om tryllestøvet
i masken skal dufte af cola eller jordbær.
Tryllestøvet i masken hedder lattergas, og når hun trækker vejret gennem masken, bliver det
hele lidt skørt og sjovt. Og så glemmer Sally helt at være bange for den supertynde nål med den
gennemsigtige tråd.
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Sår i hovedet
Snitsår i hovedbunden kan give
voldsom blødning, fordi huden
her har mange blodkar. Det kan
få en skade til at se alvorligere
ud, end den er. Det vil ofte være
nødvendigt at sy sår, der bløder
voldsomt. Hvis såret har helt
skarpe snitflader, kan det limes.
Hjernerystelse
Når dit barn har slået hovedet,
er der risiko for hjernerystelse.
Hjernerystelse kan give
hovedpine, kvalme,opkastninger
og svimmelhed. Ved kraftig
hjernerystelse bliver man
ofte indlagt til observation på
hospitalet. I de fleste tilfælde
aftager symptomerne efter få
timer. I skal reagere og kontakte
lægen, hvis hovedpinen
tager til, eller hvis dit barn har
opkastninger, nedsat bevidsthed
eller er forvirret.

Bagefter får Sally et flot Barbieplaster på såret. Hun synes faktisk, at hun
ser ret sej ud. Det synes mor og lægen og sygeplejersken også. Hun får
et flot lille ar, når såret er helet. Så kan de kalde hende Sally Sørøver.

Lattergas
Lattergas hjælper børn med
at være så smertefri som
muligt. Det gør oplevelsen
mindre traumatisk. Lattergas
er velegnet til at berolige og
bedøve, hvis barnet er bange,
eller ved indgreb som kan gøre
ondt. Fx ved behandling af
brækkede knogler, splinter eller
sår, der skal vaskes og syes.
Lattergas er effektivt, fordi
det virker med det samme og
hurtigt udskilles fra kroppen
igen. Lattergas gør ikke ondt
som et bedøvende stik, og
barnet er ved bevidsthed og
kan følge med i behandlingen.

Sygdom

Amina hoster
Amina hoster, og når hun trækker vejret, så hvæser det nede fra brystet. Hun er varm og sover lidt på fars
skød. De sidder i akutmodtagelsen på hospitalet og venter på, at det bliver deres tur til at komme ind til
lægen.
Aminas navn bliver råbt op. Far bærer hende ind i undersøgelsesrummet. Lægen snakker lidt med far og
spørger, om Amina har feber. Far nikker og aer Aminas røde, varme kinder. Lægen finder et termometer
frem og stikker det forsigtigt ind i Aminas øre for at måle hendes temperatur. Uha, hun har høj feber,
synes lægen.
Lægen siger, at far skal løfte op i Aminas bluse. Så lytter hun med en dims, der hedder et stetoskop,
på Aminas mave og ryg. Den er lidt kold. Lægen skal høre, hvordan hendes hjerte banker, og hvordan
hendes lunger lyder. Imens skal hun trække vejret laaaaangt ned i maven. Amina har svært ved at trække
vejret, og der kommer en hvæsende lyd fra hendes hals.
Host! Host!
- Du har det da vist ikke så godt, siger lægen.
Amina ryster på hovedet.
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Lægen kan godt høre, det ikke lyder helt, som det skal.
Så finder lægen en lygte frem, som passer ind i hullet i Aminas øre, så hun kan se ind, om der er
sygdom derinde.
Lægen kigger også ned i Aminas hals.
- Sig aaaaaaah, siger lægen, mens hun trykker på Aminas tunge med noget, der ligner en stor ispind.
Adr! Det kan Amina ikke lide. Men heldigvis er det hurtigt overstået.

Lægen fortæller, at Amina skal have noget medicin i en maske. Så vil hun få det godt igen. Masken
skal sidde uden på Aminas mund og næse. Amina synes ikke, det er rart.
Men far og lægen siger, at hun ikke må tage den af. Lægen siger, at der er tryllestøv i masken.
Åh, bare hun måtte tage masken af! Den hvæser som en sur kat.
Men når hun trækker luften dybt ned i maven, så kan hun godt mærke, at tryllestøvet virker, og at det
er nemmere at trække vejret.
Far og lægen synes, at Amina er meget sej og modig. Det synes hun faktisk også selv.
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Når dit barn har feber
Feber er kroppens forsvar
mod virus og bakterier. Feber
er ikke farlig i sig selv, med
mindre feberen når over 41
grader. Et barn med feber skal
have masser af væske – vand,
saftevand eller sodavand.
Sukkerholdige drikke er særligt
gode, hvis barnet også kaster op
eller har diarré. For at barnet skal
komme af med febervarmen,
skal det have så lidt tøj på
som muligt, og rummet skal
være køligt. Efter aftale med
lægen kan dit barn også få
smertestillende medicin, der
samtidig kan få feberen til at
falde.
Behandling med
inhalationsmaske
Medicin i en inhalationsmaske
hjælper barnet til nemmere at
trække vejret ved at udvide
luftvejene. Ved hjælp af ilt
eller atmosfærisk luft bliver
medicinen forstøvet gennem
masken, så det bliver nemmere
at optage nede i lungerne.
Børn kan reagere og blive bange
for inhalationsmasken. Derfor
er det en god ide at sidde med
barnet og først lege lidt med
masken og eventuelt prøve den
på mor, far eller en bamse.
Inhalationen varer 5-10 minutter,
til der ikke kommer mere ”damp”
ud af masken, og kammeret med
medicin er tomt.
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