
Kære

Her er vigtig informationer til jer, som er nyttige i forbindelse med jeres tilknytning 

til børn og unge (BU1/klinik) under behandlingsforløbet med Protonterapi.

Beskrivelse af os

Sengeafsnit Børn og unge 1

Sengeafsnit Børn og Unge 1 er for børn og unge, der skal på sygehuset, hvor det kræver en 

overnatning. Børn og Unge 1 er et afsnit, hvor børn og unge med forskellige sygdomme 

indlægges. Nogle af patienterne på Børn og Unge 1 får en behandling eller har en sygdom, 

hvor deres immunforsvar påvirkes så meget, at det næsten forsvinder. Derfor er afsnittet et 

”smittefrit” afsnit, og personalet har meget fokus på hygiejne. Det handler særligt om 

håndhygiejne i køkkenet og rundt om i afsnittet. 

Hvis der opstår feber, smerter, ernæringsproblemer eller andre problemstillinger, kontaktes 

afsnittet på hverdage i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 8.00 samt i weekender og på helligdage.

Dagafsnittet i Børn og Unge klinik 

Dagafsnittet i Børn og Unge klinik er for de børn og unge, der skal på sygehuset til en 

kortvarig behandling eller undersøgelse, som ikke kræver overnatning. 

Under strålebehandlingen vil du primært være tilknyttet dagafsnittet i Børn og Unge klinik. Her

kommer børn og unge med forskellige sygdomme til ambulante behandlinger. Klinikken er et 

”smittefrit” afsnit.

I dagafsnittet i Børn og Unge klinik kan der blive taget blodprøver, hvis barnet/den unge har et

CVK/PICC-line/port, ugentlig vægtkontrol, mulighed for at snakke med en læge eller en 

sygeplejerske omkring bivirkninger til behandlingen. Desuden vil det være her, hvor 

kemoterapi i forbindelse med strålebehandlingen oftest vil blive givet. I skal møde til et 

bestemt tidspunkt enten før eller efter strålebehandlingen. 



Dagafsnittet i Børn og Unge klinik er åbent mandag til fredag. Husk at medbringe barnets gule 

sundhedskort. Dette scannes på ankomststanderen ved ankomsten til klinikken. Hvis der 

opstår feber, smerter, ernæringsproblemer eller andre problemstillinger udenfor aftalt

kontrol, kontaktes klinikken på hverdage i tidsrummet 08.00-16.00. 

Dagafsnittet i Børn og Unge klinik 

Kontaktoplysninger

Sygeplejerskerne i dagafsnittet kan kontaktes på telefon:

          78 45 16 65 

Der er telefontid: 

           Mandag-fredag kl. 8.30-9.00 samt kl. 14.00-15.00.

Ved akut behov på hverdage fra kl. 8.00-16.00, kan personalet kontaktes på telefon:

           30 71 51 13

Her finder I os

Indgang H2, plan 2 (stueetagen), krydspunkt H201

Sengeafsnit Børn og unge 1

Kontaktoplysninger

Personalet i sengeafsnittet på Børn og Unge 1 kan kontaktes på telefon:

          78 45 17 01

Kontaktes på hverdage i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 8.00 samt i weekender og på 

helligdage

Her finder I os
Indgang H2 og gå ned af glasgangen. Sengeafsnittet ligger til højre for enden af gangen ved 

krydspunkt H203 

Med venlig hilsen

Personalet i Børn og Unge 1 samt dagafsnittet i Børn og Unge klinik 
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