Vil gerne give mit besyv med, omkring udkastet til Funktionelle Lidelser.
Jeg må nok sige, at jeg blev meget meget ked af det og dybt rystet da jeg så udkastet.
Jeg er en af de mange, der i Finks verden er funktionel.
Magter ikke her at gøre rede for mit sygdomsforløb som tog sit udspring i en "dårlig graviditet " der
endte med et dødfødt barn for 30 år siden, og som har holdt sig, og desværre holder sig endnu.
Forskellen fra da, op gennem alle årene og til nu, er at jeg endelig har fået et svar på hvorfor jeg i
virkeligheden er syg!!
I alle årene har jeg kæmpet med uvidenhed, uvilje og læger der ikke har villet andet end TERM.
Der er ikke grænser for den fornederelse og afmagt jeg har følt. Men jeg har formået at holde fast i
mig selv. Har undsagt alle psykiske og somatiske diagnoser.
Kæmpet mod psykriatrimedicin og terapiforløb.
Det har kostet mig sygedagpenge og jeg har i årevis været selvforsørgende, uden mulighed for at
tjene en krone, fordi jeg har været fast sengeliggende.
Jeg har levet af almisser og venners gode vilje.
GRUNDEN er, at lægerne havde dømt mig FUNKTIONEL, og ville behandle mig derefter.
Dybt i mit inderste har jeg vist, at det ikke var vejen, at der lå fysiske ting til grund for min ringe
forfatning.
Endelig endelig er det blevet konstateret at jeg har en meget svær søvnapnø. Nu er jeg i behandling,
og i bedring. men min krop er slidt og nedbrudt efter 30 år uden ilt (nok)
Havde jeg givet lov, og givet op, så var jeg i dag forsøgskanin på Center for Funktionelle Lidelser i
Århus, TERM behandlet, eller skal vi sige TERM forkastet.
DERFOR; jeg medgiver at der KAN være mennesker der kan have brug for kognetiv terapi og
medicin.
MEN den manual der er lavet for hvordan man forkaster ALLE der ikke lige passer ind i
lægebogens første kapitel, den kan jeg ikke tage seriøst, og FORKASTER den fra ende til anden.
Venligst
Jette Skovgård

