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"DE VÆRSTE AF DE TING ER KRAMPERNE,  

DE KAN VARE FRA 10 MIN - 2 1/2 TIME."  

. 

. 

Jeg har været syg i ca. 1år og 6 måneder. 

Jeg fik 4 stik, det sidste fik jeg i december 2013 og 2 uger før sommerferien 2014 begyndte jeg at på 

det dårligere. 

Mine symptomer er svimmelhed, kvalme, temperatursvingninger, smerter i maven, ribben og bryst og 

kramper i øverste maveregion. 

De værste af de ting er nok kramperne, de kan vare fra 10 min til 2 1/2 time.  

De er meget forskellige, nogle gange kan jeg ligge og snakke, andre gange er der mange smerter, eller 

jeg ikke kan trække vejret, til at jeg ikke kan ænse nogle ting overhovedet. 

Kramperne gør også at jeg er meget træt, jeg får flere smerter, mere kvalme og får rigtig mange 

problemer med ryggen og hofterne. 

Jeg føler ikke jeg får nogen god fremtid, jeg har svært ved at komme igennem 9. klasse, kan meget 

fravær. 

Igennem forløbet har jeg været på 2 sygehuse, Holbæk og Roskilde. 

På Holbæk sygehus fik vi skæld ud, når vi spurgte til HPV og de gad ikke lave en scanning på grund af 

at det kostede penge. 

Vi fik at vide at det var psykisk, selvom det psykiske har skrevet at der var intet der. 

* Jeg ville ønske, at de tog det mere alvorligt. 

* Jeg ville ønske at selvom de siger, at de ikke tror at en undersøgelse vil vise noget. At de så stadig 

laver den, når de ikke har andet de kan gøre. 

* Jeg ville ønske at de gjorde mere for at hjælpe, med at vores hverdag bliver nemmere. 

* Jeg vil ønske at de tog fat i de forskellige kommuner, så de også kunne se hvad de kunne gøre. 

Mette 

 


