
BREV NR. 7 - Kirstine 

"JEG ER SYG HVER DAG MED HOVEDPINE, KVALME, UROLIGHED, KRONISK TRÆTHED" 

Jeg blev syg efter mit tredje stik det hele startede med en voldsom hovedpine lige efter tredje stik. 

Jeg kan ikke passe mit arbejder jeg ikke mere. 

Jeg har meget kvalme, hovedpine og jeg sover ligeså snart jeg kommer hjem og indtil jeg skal op og i 

skole igen. 

Mit sociale liv er ødelagt at alt den træthed, jeg har ondt i alle led fordi jeg har fået gigt. 

Jeg kan ikke se mig selv klare en uddannelse lige pt, for det første har jeg næsten ikke været i skole i 7. 

8. og 9. klasse på grund af sygdom. 

Jeg fik en alvorlig hjernerystelse i 2013 så forværrede det hele, hovedpinen, uroligheden, trætheden og 

angsten blev forværret!!!! 

Jeg var ikke i skole i 2 måneder fordi det var så slemt og efter de to måneder kunne jeg højst være i 

skole i to timer, mit sociale liv var fuldstændigt ødelagt. 

Jeg havde jeg havde det ad helvedes til og det var så slemt at jeg blev indlagt på psykiatrisk afd. 

Med alvorlig depression og angst jeg var indlagt to måneder på døgn afsnittet og to måneder på 

dagsnittet. Jeg kom tilbage på skolen stadig kun på to timer. 

Vi trappede lige så stille op, men det var forfærdeligt at være der - jeg havde ingen venner efter 

indlæggelse og det tog også mægtig hårdt på mig. 

I slutningen af skole året havde jeg det så dårligt, at hvis jeg ikke havde flyttet skole var jeg nok blevet 

syg igen. 

Jeg kunne heller ikke gå til nogen sport. 

At klare skolen er så hårdt, det er svært at følge med, jeg har så meget fravær, så jeg kan næsten ikke 

have nogen sygedage. 

Jeg er syg hverdag med hovedpine, kvalme, urolighed, kronisk træthed. 

Jeg føler ikke at HPV bivirkningerne tages alvorligt! 

Hvordan kan det ikke tages alvorligt, når en helt rask glad pige ændrer sig sådan efter 3 stik, det kan 

ikke passe, at i kan lade os være syge uden at i kan gøre noget?!! 

I og hospitalerne skal tage det seriøst!!! 

Det her forløb har taget så hårdt på min familie, og især på min mor, hun har gjort så meget for mig, jeg 

ikke ved hvordan jeg skal takke hende. 

I forstår ikke, hvor hårdt ramte familierne er, alle har hver deres problem og der er ikke forskel på 

alvorligt de er! 

Der burde være erstatninger til alle Hpv ramte piger de skal have de penge tilbage som de har brugt på 

hjælp af bivirkninger. 
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