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Rasmus kommer til sykehuset.



I dag skal Rasmus få faktorkonsentrat.  

Faktorkonsentrat er medisinen som Rasmus 
må ha for at han ikke skal få blødninger.



Først må sykepleieren blande  
faktorkonsentratet.



Sykepleieren må trekke konsentratet
opp i sprøyten...



...og koble sprøyten til butterfly-nålen.



Rasmus må få et stramt bånd rundt armen for 
at blodårene hans skal synes. Dette båndet 
kalles staseslange. Det strammer og sprenger 
litt i armen.



Av og til vil ikke Rasmus sitte alene.  
Da får han sitte på fanget.

Sykepleieren sier til Rasmus at han må holde 
armen sin helt i ro. Av og til vil ikke Rasmus 
sitte stille. Da må en voksen holde ham.



Sykepleieren stikker butterfly-nålen gjennom 
huden og inn i Rasmus sin blodåre. Rasmus 
kjenner stikket når butterfly-nålen går  
gjennom huden. 

Noen ganger syns Rasmus det gjør vondt.



Staseslangen må tas av for at det skal bli plass 
til faktorkonsentratet i blodåren.



Når faktorkonsentratet går inn i blodåren gjør 
det ikke vondt og det er fort gjort når Rasmus 
sitter stille.



Det gjør ikke vondt å ta ut nålen.



Dotten må sitte på en stund for at det ikke 
skal blø. Da kan Rasmus hjelpe til med å 
trykke litt på dotten.



Og så må det ryddes. Det er viktig at ingen kan 
stikke seg på butterfly-nålen. 

Rasmus kan hjelpe til.



Nå er Rasmus ferdig. 

Rasmus kan velge om han vil ha smileansikt 
på dotten eller få på et fint plaster.



Rasmus går ut fra sykehuset. 

Hvor tror du han skal nå?  
Kanskje i barnehagen?
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