
BREV NR 2 - Annika. 

"JEG VIL BARE RIGTIG GERNE HAVE ET NORMALT TEENAGELIV, SOM ALLE ANDRE HAR" 

Jeg er en pige på 14 år, og jeg har nu været syg i over 2 år. 

Jeg blev allerede syg efter 2. stik, og derfor valgte min mor at jeg ikke skulle have nr. 3. 

Min læge forstod ikke hvorfor hun valgte det, for han mente jo bestemt ikke at det var pga. den vaccine. 

Men den dag i dag er jeg så glad for at min mor valget den sidste fra. 

Jeg går rundt med hovedpine, mavesmerter og kvalme hver dag. 

Jeg er træt hele tiden, også selvom at jeg ligger i sengen dagen lang. 

Fra en skala fra 1-10 ligger mine på en 8-10 hver dag, og jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg har 

prøvet at tage piller, som ikke hjælper på noget 

Jeg har været til en masse undersøgelser på sygehuset. 

Jeg har fået undersøgt mit hoved, min mave og ellers bare til samtaler, og de siger jo bare at der ikke 

er noget i vejen med mig… 

Men det er der jo, for det er ikke normalt at jeg ikke kan gøre som alle andre teenagere?! 

Jeg er stoppet til håndbold, som jer er så glad for, fordi at jeg slet ikke kan holde til det!! 

Jeg går i 8. klasse, men jeg er desværre næsten aldrig i skole. 

Jeg kan ikke passe min skole. 

Når jeg så er i skole, kan jeg kun holde ud til i mellem kl. 9 til 13. 

Det er slet ikke nok, for før jeg blev syg kunne jeg være der til kl. 15, og så endda også tage til 

håndbold eller være sammen med vennerne bagefter. 

MEN DET KAN JEG IKKE MERE. 

Jeg ser ikke mine venner så tit, som jeg plejer at gøre. 

Før jeg blev syg havde jeg nok kun 4 sygedage på et helt år. 

Men efter jeg er blevet syg så har jeg nok 3-4 dage om ugen, og nogle gange flere uger i træk hvor jeg 

ikke har været i skole. Sidst jeg var i skole var for en måned siden nu. 

De symptomer som generer mig mest lige nu er hovedpine, mavesmerter og kvalme, og også en del 

træthed. 

Jeg kan sagtens sove hele dagen, og så også sove hele natten. 

Men jeg har også mange problemer med at sove om natten, for jeg vågner op med en slem hovedpine. 

Jeg vil rigtig gerne have en fremtid, med en god uddannelse, familie og at jeg kan klare mig selv uden 

at jeg er syg. Jeg vil bare rigtig gerne have et normalt teenageliv, som alle andre har. 

Jeg synes at sygehuse og læger skal tage det mere alvorligt, og at de skal kæmpe mere for alle os som 

er blevet ramt, og som kæmper en hård og svær kamp hver dag. 

Jeg ønsker flere behandlingsformer i Danmark, i stedet for at skulle tage til Tyskland eller England 
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