Velkommen til Rikshospitalet
Hovedhensikten med denne ar tikkelen er å forberede
bar n og for eldr e litt på hva de møter når de kommer til
Rikshospitalet med mistanke om en muskelsykdom.

De fleste som kommer er henvist fra lokal bar neavdeling,
eventuelt fra en doktor som følger dem hjemme. De kommer
til oss blant annet for å ta fler e prøver.
Ingebjør g har en sykdom som gjør musklene hennes svake.
Der for har hun vær t fulgt ved Rikshospitalet siden hun var
liten. Fordi hun bor i Asker like vest for Oslo har hun
Rikshospitalet som sitt lokalsykehus.

Dr. Magnhild Rasmussen, overlege
Barnenevrologisk seksjon, Barneklinikken

INGEBJØRG på Riksen
Rikshospitalet ligger i utkanten av Oslo.
Inngangen til barneavdelingen ligger midt
imot hovedinngangen til sykehuset. I første
etasje er en avdeling som heter «barnepoliklinikk». Det betyr at barna går dit på
dagtid til undersøkelser og går hjem igjen
samme dagen.
Ingebjørg går vanligvis til kontroll to ganger
årlig. I det siste har hun vært der oftere fordi
det har vært forandringer i sykdommen
hennes. Hun har vært på poliklinikken siden
hun var liten og er nesten ikke spent mer.
Men hun lurer jo på hvilke undersøkelser de
kommer til å gjøre denne gangen og om det
er Tone som sitter bak disken i resepsjonen:

Det er mest mamma som følger Ingebjørg
når hun går til kontroll på Riksen.

– Når jeg kommer inn i resepsjonen, blir jeg
alltid møtt av smil og latter. Ofte er det Tone
som sitter der. Henne kjenner jeg godt. Det
kjennes trygt å komme til Riksen når du blir
møtt av noen du kjenner. Alle er positive,
men det er viktig for barn at de kjenner igjen
folk, forteller Ingebjørg.

Tone i resepsjonen og
Ingebjørg er gamle kjenninger.

Ingebjørg og mor melder seg i ekspedisjonen,
og Tone registrerer at de er kommet.
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Ingebjørg er en skøyer.
Det kommer godt med når
man har to sykdommer.
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