Udsnit fra lægejournalen i 1917 ved det store tyfusudbrud på Mors.
Extract from a 1917 record during the typhoid epidemic on Mors.

LAD LÆGEJOURNALEN FORTÆLLE
Ligesom i dag, blev der for hundrede år siden ført omhyggelige journaler, hver gang en patient kom i kontakt med sygehuset. Lægejournalerne var lægerne og sygeplejerskernes værktøj til at holde styr på
de patienter, der kom ind og ud af sygehuset, og ikke mindst, hvad
de fejlede. Men hvad hvis lægejournalerne kunne fortælle - hvilken
historie ville vi så få?
I de mere end hundrede år gamle lægejournaler fra sygehuset i Østergade står hver enkelt patient angivet med navn, alder, køn, civilstatus, sogn, hvem der skulle betale for opholdet, hvilken diagnose, der
var tale om, hvor længe patienten var i behandling, og om patienten
blev helbredt eller ej. Med tiden har lægernes journaler ændret udseende, og er i dag blevet elektroniske, men langt hen ad vejen, er
det de samme oplysninger, der bliver samlet ind.
Umiddelbart kan det virke som simple oplysninger, der er vidt forskellige fra person til person. Men kigger vi nærmere på alle de patienter,
der har været indlagt på Nykøbing Sygehus gennem tiden, begynder
der at tegne sig et billede af, hvad morsingboerne har fejlet, hvilke
behandlinger, der blev givet, og hvor meget det i virkeligheden har
ændret sig igennem de sidste 150 år.

From the records
Meticulous recordkeeping was as common in the health care system a century ago as it is today. The records were a useful tool for
doctors and nurses to keep taps on the patients and their illnesses.
But which stories do the records tell?
In the century-old records from the hospital in Østergade, stats
about each patient are listed alongside information about the diagnosis, length of hospitalisation, and treatments. The form of records has changed significantly, and today they are digital, yet very
similar information is collected in them.
A closer look at the records shows how diseases, treatments, and
general health care has changed over the past 150 years.
Learn from the record with this game!

Så prøv spillet, og Lad lægejournalen fortælle!

Når vi begynder at sammenligne lægejournalerne over tid, dukker der pludselig en masse historier og mønstre frem, som vidner om en lægevidenskabelig udvikling og ikke mindst en ændret livsstil blandt danskerne. Udsnittet her er fra 1918, da den spanske syge hærgede Mors. Ved næsten alle
patienter er der angivet diagnosen Influenza.
Comparing the records from then and now, stories and patterns are revealed about the developments in medical knowledge and lifestyle in Denmark. This extract is from 1918, when the Spanish Flu raged on Mors. Flu is
written next to almost every entry.

En af de mest udbredte børnesygdomme førhen var difteri, som blev bekæmpet i anden halvdel af 1900-tallet, da vaccinerne for alvor vandt indpas. Her
ses et udsnit fra lægejournalen i 1917, der viser to børn på henholdsvis tre
og syv år med difteri. De var indlagt i 14 dage inden de blev udskrevet.
Diphtheria was one of the most common childhood diseases until the mid1900s, when a vaccine was developed. This extract from a 1917-record shows
two children at the age of three and seven years with the disease. They were
hospitalised for 14 days.

