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Start – Første besøg i 
afdelingen ......side 3-4

Denne bog handler om Mikkel og Line. De skal 
have behandling med stråler. I bogen følger vi det, 
som Mikkel og Line oplever fra den første dag, de 
kommer i afdelingen.

Bogen kan du læse sammen med din mor eller far. 
Du kan følge med i, hvad der sker med Mikkel og 
Line på billederne og snakke med din mor og far 
om det.

På den modsatte side af billederne står der lidt 
mere om, hvad der sker i afdelingen under din 
strålebehandling.

Mikkel og Line 
får stråler

1 I gang –  Sådan laver vi 
din skal, og hvad er en CT-
scanning? ......side 5-8
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Det første besøg i afdelingen......

Mens Mikkel og Line sidder og venter 
på at komme til samtale med en læge 
og en sygeplejerske, leger de med tin-
gene i børneventeværelset.

Mikkel skal have behandling med strå-
ler på sin mave, og Line skal have be-
handling med stråler på sit hoved.

Når du 
kommer

Når Mikkel og Line kommer til afdelin-
gen, skal de først henvende sig i recep-
tionen og fortælle, de er kommet.  

Det skal du også gøre, når du kommer. 
Her får du at vide, hvor  du kan være, 
mens du venter.

Mens du 
venter

Hvad kan du 
bedst lide at 
lege med?
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Det første besøg i afdelingen
Den første gang, du kommer til afdelingen, skal du snakke med en læge og en syge-
plejerske. 

De vil fortælle dig om din behandling og hvordan det er at få behandling med stråler. De 
vil også fortælle, hvordan du måske får det, mens du får stråler. I denne bog kan du læse 
mere om nogle af de ting, som de vil snakke med dig om.

Mange nye ord at lære
Når du har været inde hos lægen, er der mulighed for at komme hen og se lokalet, hvor 
der skal laves en form af dig, som du skal ligge i, mens du får din behandling. Vi kalder 
formen for en skal og lokalet hedder Mould. 
I Mould viser vi dig de ting, vi skal bruge og du får lov til at mærke på tingene. Hvis du 
skal have stråler på dit hoved, kan du få lov til at prøve med et stykke plastik på en hånd 
eller en arm, så du kan mærke, hvordan det føles, når vi former plastikken. Plastikken 
bruger vi til at lave en form af dit hoved. Formen af dit hoved kalder vi en maske.
Du kan se på de næste sider, hvordan en maske og en skal ser ud.

En CT-scanner – hvad er det?
Vi viser dig også, hvordan vores CT-scanner ser ud. Selvom du måske har prøvet at ligge 
i sådan en før, så ser de lidt forskellige ud. En CT-scanning er en serie af røntgenbilleder, 
der bliver taget mens lejet, som du ligger på, bevæger sig langsomt gennem hullet i 
scanneren. Du kan se, hvordan vores scanner ser ud på en af de næste sider.

Hvis du skal bedøves
Hvis du har brug for at blive bedøvet, så du kan sove og ligge stille, mens du får behand-
lingen, møder du også en narkoselæge til den første samtale hos os. Narkoselægen vil 
snakke med dig om bedøvelsen. Narkoselægen vil også være med, når du får fremstillet 
din skal, når du får din CT-scanning og ved alle dine behandlinger.
Din mor og far kan være sammen med dig, lige indtil du falder i søvn. Når vi er færdige 
med at behandle dig, så henter vi din mor og far igen. Mens du sover, bliver du kørt op 
på en opvågningsstue, hvor din mor og far kan være sammen med dig, mens du vågner 
af narkosen. 

Hvor skal du 
have stråler?
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Masken er lavet af plastik. Inden masken bliver 
formet, prøver Line at få lidt plastik hen over ar-
men for at mærke, hvordan det føles.

Hvis du skal have en maske ligesom Lines, kan 
det være, at du også har lyst til at prøve at mærke 
plastikken på armen først?

Masken skal hjælpe Line med at ligge helt stille 
med sit hoved, når hun får sin behandling. 

Line prøver at ligge helt stille, mens det varme, 
bløde plastik bliver formet omkring hendes ho-
ved.

Her ser du, hvordan personalet former skal-
len omkring Mikkel. Armene ligger oppe 
over hovedet, fordi det kun er hans mave, 
der skal have strålebehandling.

Lines skal får en anden form end Mikkels. 
Hun ligger med hænderne på maven. Bag 
efter får hun lavet en maske, fordi hun 
skal have stråler på hovedet.

Sådan formes 
skallen

Sådan laves 
masken

Vil du også prøve?

Sådan laver vi din skal og din maske.....
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Kan du ligge 
lige så stille 
som Line?

Hvorfor skal du have en skal?
Når du får strålebehandling, er det meget vigtigt, at du ligger på samme måde hver 
gang.

For at gøre det nemmere for dig og os at huske, hvordan du skal ligge, laver vi en form til 
dig. Vi kalder det en ’skal’

Skallen er egentlig en plasticpose med små flamingokugler i. Vi kan komme luft i posen 
og trække luften ud af posen igen.

Når du skal have lavet skallen, skal du have det meste af dit tøj af. Ellers kan du ikke 
mærke, om du ligger rigtigt i skallen.

Når du kommer op at ligge på posen, der bliver til din skal, kan den godt føles lidt kold 
og hård. Når vi kommer luft i posen, bliver den dejligt blød og varm, og vi kan nu forme 
den omkring dig.

Hvis du som Mikkel skal have stråler på din mave, skal du have armene op over hovedet, 
så armene ikke får stråler.

Hvad skal masken bruges til?
Hvis du som Line skal have stråler på dit hoved, skal du også have lavet en maske, der 
kan hjælpe dig med at holde dit hoved stille.

Masken laver vi af plastik med små huller i, så du kan trække vejret helt normalt. Plastik-
ken bliver blød, når det kommer i varmt vand. Når den er blød, kan vi lave en form af dit 
hoved. Når plastikken bliver kold igen, beholder den formen af dit hoved. 
Varmen fra masken, føles som at få en lun vaskeklud i hovedet. 

Mens vi laver masken, skal du have øjnene lukkede. Når den er færdig, kan vi lave huller 
til dine øjne, så du kan se, hvad der foregår omkring dig.

Når du har fået alle dine strålebehandlinger, må du få masken med hjem, den passer 
nemlig kun til dig.

Hvad så nu?
I resten af bogen følger vi kun Mikkel. Mikkel og Line oplever de samme ting selv om, de 
får strålebehandling forskellige steder på kroppen. Du vil også opleve de samme ting, 
som Mikkel og Line oplever.
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Her ligger Mikkel i sin skal, næsten klar til 
at blive scannet. Først skal han have teg-
net streger på sin mave.

Mens Mikkel får taget billeder, har hans 
mor fået lov til at stå inde hos ham. 

Måske vil du også gerne have, at der er én 
inde hos dig, mens du får taget billeder?

Kan du se Mikkel 
og hans mor inde 
ved scanneren?

Når Mikkel skal 
scannes

Personalet sidder i et andet rum og passer 
på Mikkel, mens han bliver scannet. 

De kan se ind til Mikkel gennem ruden.

Personalet bruger alle skærmene til at holde 
øje med, om de rigtige billeder bliver taget 
under scanningen af Mikkel.

Her sidder
personalet

Hvad er en CT-scanning og hvad bruger vi den til?......

Det kan godt 
kildre lidt
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Nu skal vi tage billeder af dig
For at der kan blive lavet en behandlingsplan til strålebehandlingen, er du nødt til at 
blive CT-scannet hos os. Når du bliver scannet, skal du ligge i din skal.
Nogle gange er vi nødt til at give en indsprøjtning med kontrast, så man tydeligt kan 
se, hvor knuden sidder. Hvis du ikke kan lide at blive stukket, kan du få ’tryllecreme’  på. 
Det bedøver huden, der hvor du skal stikkes. Det får I udleveret ved den første samtale 
med lægen og sygeplejersken. Det skal sættes på en time før, du skal stikkes. Hvis du skal 
have kontrastindsprøjtning, er det også vigtigt, at du ikke spiser noget 4 timer før scan-
ningen. Du må gerne drikke vand, saft eller juice, men IKKE mælk eller drikkeyoughurt.

Det kan godt kildre lidt når vi tegner
For at sikre os, at du ligger præcis på den samme måde hver gang, du får strålebehan-
dling, tegner vi streger på dig og sætter klistermærker på skallen ud for dine streger. For 
at kunne gøre det nøjagtigt, tænder vi for et laserlys, der laver grønne streger på dig. 
Dem bruger vi til at tegne efter.
Hvis du skal have maske på, tegner vi ikke på dig, men sætter klistermærker på din 
maske i stedet for.

Vi tegner med en speciel tusch-farve. Vi har en pind med en lille tot vat på, som vi dypper 
ned i en lille flaske med farve. Det kan godt kilde lidt, når vi tegner.

Tusch stregerne dækker vi med noget tyndt gennemsigtigt plaster, der kan tåle vand. 
Det er vigtigt, at stregerne ikke forsvinder, inden du skal starte på din strålebehandling. 
Derfor skal du passe på ikke at skrubbe på plastrene, når du er i bad.

Hvorfor skal jeg vente?
Nu går der nogle dage, hvor først lægerne ser dine billeder grundigt igennem og 
derefter tegner de på billederne, der hvor strålerne skal ramme. Det skal godkendes af 
en overlæge og dernæst bliver alle billederne sendt videre til en fysiker med speciale i 
planlægning af strålebehandling. Fysikeren laver derefter en rigtig god plan for, hvordan 
strålerne skal ramme dig, så de rammer præcist. Hele strålebehandlingsplanen skal til 
sidst godkendes af en læge på en konference. Derfor går der ofte en uge, fra du er blevet 
CT-scannet, til du kan starte på din strålebehandling. Imens er du hjemme hos dig selv.

Har du set alle 
skærmene
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Kan du se, hvor 
laserlyset rammer 
Mikkel?

Mikkel i 
behandling

Nu er Mikkel endelig kommet i gang med sin 
strålebehandling.

Når Mikkel har lagt sig i sin skal, dæmper syge-
plejerskerne lyset og tænder for laserlyset. 
Laserlyset er det grønne lys på billedet og bru-
ges til at se, om Mikkel ligger rigtigt.

En af dagene, hvor Mikkel er i behandling, tager 
han sin storesøster med, så hun kan se, hvad 
der sker, når Mikkel får behandling.

Måske vil du også gerne have dine søskende el-
ler venner med herind og se, hvad der sker, når 
du får behandling?

Her sidder de to sygeplejersker, der sørger 
for, at Mikkel får sin behandling.

Mikkel skal ligge helt stille og der må ikke 
være andre inde hos ham, mens han får 
stråler. Derfor holder begge sygeplejerske 
godt øje med Mikkel.

Mikkel ligger og lytter til noget godt musik, 
som han har taget med hjemmefra. 
Mikkel syntes ikke, at det varer længe, før 
sygeplejerskerne kommer ind til ham igen.

Mens Mikkel 
får stråler

Kan du se Mikkel 
på skærmene?

I gang med behandlingen......
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Nu er du i gang med din behandling.
Det gør ikke ondt at få behandling med stråler. Man kan heller ikke se strålerne. Men 
man kan høre, at apparatet summer.

Når du får din behandling, skal du ligge helt stille. Der må ikke være andre inde rummet 
hos dig, mens du får din behandling. Hvis du får brug for at snakke med os undervejs, 
kan du vinke til os, så kommer vi ind til dig. Vi holder godt øje med dig hele tiden. Vi kan 
også snakke til dig, og hvis du har lyst, kan du høre musik, mens du ligger derinde. Du 
må gerne tage din egen musik med. 

Hvis du har fået tegnet streger på kroppen, tegner vi stregerne op hver gang, du kom-
mer. Det kan godt være svært ikke at komme til at vaske sig der, hvor stregerne er, eller 
få smurt creme ud over stregerne. Men det er meget vigtigt, at du ikke selv forsøger at 
tegne stregerne op, hvis du syntes, de er ved at forsvinde

Det tager ikke lang tid at få behandlingen, men der er altid sat god tid af, så vi kan snak-
ke sammen og sørge for, at du ligger rigtigt. 

Mens du får din behandling, bevæger stråleapparatet sig rundt om dig. Vi starter med at 
tage nye billeder af dig hver dag. Billederne bruger vi til at se, om vi har fået lagt dig helt 
rigtigt. Når vi har kigget på billederne, flytter vi det leje, du ligger på, helt på plads.

Må jeg tage mine venner med?
Dine forældre og søskende eller hvem, der ellers er med dig, venter på dig ude i 
venteværelset, mens du får din behandling. De må gerne komme med ind og se rum-
met, hvor du får din behandling og være derinde, mens vi sørger for, at du kommer til 
at ligge rigtigt i din skal. De må også gerne komme ind til dig igen, lige så snart, du er 
færdig med din behandling.

Den første behandling
Den første dag du kommer til din behandling, er der afsat ekstra tid til dig. Der er fordi, vi 
denne dag skal sikre os, at resten af dine behandlinger kommer til at foregå, som de skal. 
Der kommer muligvis også en læge og fysiker med, for at se om alting er, som det skal 
være. Denne dag er der ikke mulighed for, at du har venner eller søskende med inde og 
se behandlingen.

Mens du er i behandling her hos os, får du en kontaktsygeplejerske.  Det er hende, der 
tager imod dig den første gang, du er til behandling. Hun vil også være med mange af 
de andre gange. Hvis du og dine forældre har lyst, kan I få en snak med kontaktsyge-
plejersken om, hvordan det har været at få strålebehandling, hvad I kan gøre, hvis du 
får det dårligt efter strålerne, og hvordan I får en almindelig hverdag igen, når du slutter 
behandlingen og ikke skal herind mere. 

Inden du slutter, kommer du også til at snakke med en læge igen.

11

Til dig og dine forældre



Tid til 
at lege

Selvom Mikkel ind i mellem er mere træt, end han 
plejer at være, så leger han stadig hver dag med sine 
kammerater. Bliver han træt, så hviler han sig bare 
lidt, til han er frisk igen.

Når Mikkel er udenfor og leger i solen, skal han have 
sin trøje på, så han ikke får sol på maven.

Mikkel syntes sommetider, det er lidt varmt altid at 
skulle have sin trøje på, men så finder han bare på 
noget andet at lege, så han ikke har det så varmt.

Mikkel skal have smurt creme på 
det sted på maven, hvor han får be-
handling med stråler.

Når du skal have behandling, skal 
du også smøres med creme. Bare 
ikke hvis du skal have stråler på dit 
hoved.

Efter dagens 
behandling

Hvad kan du 
bedst lide, når 
du er udenfor 
og leger?

Kan du pege på 
det sted, hvor du 
skal smøres?

Hvad skal du passe på, mens du er i behandling? ......
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Mens du er i behandling
Denne side fortæller dig lidt om, hvad der kan komme af ubehag under behandlingen 
og hvad der kan gøres for at hjælpe dig af med det. 

Sygeplejerskerne vil snakke med dig og høre til, hvordan du har det, når du kommer til 
behandling her hver dag. Hun kan også hjælpe dig med gode råd. Hvis du får brug for 
det, kan du også komme til at snakke med en læge.

Du skal passe på din hud
Når man får stråler på huden, kan den godt blive lidt øm og irriteret. Lidt ligesom hvis 
man har været for længe ude i solen. Din kontaktsygeplejerske vil fortælle dig om, 
hvordan du passer på din hud, mens du får behandling her hos os og efter din behand-
ling er slut.

Hvis du får ondt i maven
Hvis man får stråler på sin mave, kan man få kvalme og kaste op. Man kan også få diarré, 
det vil sige, at man kan få tynd mave og svært ved holde sig, når man skal af med sin 
afføring. Hvis du får problemer med kvalme, opkast eller diarré, så kan lægen og syge-
plejersken hjælpe dig.

Selvom du har kvalme, er det vigtigt, at du får noget at spise og drikke. Det behøver ikke 
at være meget af gangen, bare du spiser og drikker ofte.

En ny hat?
Hvis man får stråler på sit hoved, taber man håret i en periode. Man begynder først at 
tabe håret ca. midtvejs i forløbet. Hvis du får stråler på hovedet, kan du få penge til at 
købe en smart kasket eller hat.

Hvornår får du det bedre igen?
Hvis du mærker ubehag på grund af din behandling herinde, så kan det vare op til 3-4 
uger efter, du er færdig med din behandling, før du begynder at få det bedre. Får du 
brug for at snakke med os om det, må du gerne ringe ind til afdelingen.

Hvad tror du 
Mikkel kunne 
lege, hvis han 
får det for 
varmt?
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Her kan du tegne en tegning eller skrive dine spørgsmål
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Pjeceudvalget i Onkologisk Afdeling D
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