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Klicka på kandidaterna till
vänster för att se
intervjuer och höra dem
sjunga. Röstar gör du på
respektive kandidats sida.

Endomteriosteamet harEndomteriosteamet har
förändrat Susans livförändrat Susans liv
NACKSTA  Susan Reijer, 29 år, är kontaktperson för
Endometriosföreningen i Sundsvall. Sjukdomen påverkar hennes
liv negativt men hon ser mycket positivt på sjukhusets satsning
på ett endometriosteam.
– Det är riktigt bra, säger Susan
Reijer.
Hon kommer från Göteborg och
pluggar till sjuksköterska i Sundsvall
och har själv av en aggressiv form av
endometrios.
Nyligen kom hon hem från sjukhuset
där hon legat inne på avdelning 12.
Smärtan blev för våldsam i det senaste
skovet. Nu står hon på ny
medicinering.
– För mig är det ett rent helvete. Att
ligga på sjukhus är inget jag vill, utan
något jag måste för att jag inte står ut,
säger hon.
Att komma till Sundsvall var ändå ett
lyft, berättar Susan Reijer. I Göteborg
saknades samordning av vården kring
endometriospatienterna. Hon berättar
att hon själv fick ordna med
läkarkontakter för sina olika besvär. En
för magen, en för smärtan ...
En splittrad situation där ansvaret att
överföra viktig information delvis
hamnade på henne själv.
– Jaså, "säger du det", kunde de säga,
säger Susan Reijer.
Utsattheten hon kunde känna som
patient förstärktes av känslan av att
inte bli tagen riktigt på allvar. Trots att
det var mer än nog med ständig värk,
blödningar, förstoppning, en känsla av
plufsighet och andra biverkningar av
de många mediciner hon stoppade i
sig.
– Att känna att man har ett läkarteam
som står bakom en, som vet vad de
sysslar med, och att man får respekt.
Det är viktigt. Här får man alltid, eller i
alla fall oftast, träffa samma läkare.
Och finns inte min läkare där, så finns
det alltid någon annan ur teamet som
känner till mig, vet vilka besvär jag har
och vilken behandling jag går på, säger
Susan Reijer.
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