
18. januar 2017 
 
Hjemkommet fra behandling i Herning, hvor vi fik et godt gensyn med en 
tidligere samarbejdspartner og en samtale med vikarlægen, Anders, som 
kunne fortælle den dejlige nyhed, at tallet til de hvide blodlegemer var 
fløjet helt op til 4,0. 
Lidt pudsigt at gå og vente på en "karakter", som man ikke selv rent fysisk 
har nogen indflydelse på størrelsen af. 
 
Planen er nu, hvis alt går vel, at fortsætte med den behandling, jeg fik 
første gang 2. december og så holde fast i scanning den 21. februar, hvilket 
vil indebære 2 behandlinger til - udover denne i dag. Den beslutning blev 
taget velvidende, at min behandling i dag næsten er skubbet to uger på 
grund af de dårlige tal. Det er jo for at kunne vurdere, om behandlingen 
har en effekt, så det er jeg rigtig glad for! 
 
Jeg har jo gået med en hel del bange anelser, om jeg skulle i en anden 
behandling osv., men nu har jeg aftalt med mig selv, at det er spild af tid, 
så det vil jeg ikke fremover gå og have, for "Det er jo som det er!" 
 
Jeg synes, de klarer deres manglende bemanding fint i Herning, for de nye 
behandlere, jeg har haft i dag, er i løbende kontakt med min tildelte 
kontaktlæge, hvilket indgiver en stor tryghed. 
 
Jeg havde faktisk tænkt på min gode tidligere samarbejdspartner i går, da 
jeg mente, at hun allerede startede i september og regnede derfor med, at 
hun måske "var ovre det". Tænkte jeg ville skrive til hende på en lukket fb 
besked. Dejligt at se dig Else! 
 
Meget apropos, så vil jeg sige mange, mange tak for alle de beskeder, 
mails og hilsner jeg løbende har modtaget. De betyder så meget, når man 
bevæger sig i et helt "nyt land".  
 



Bridgepigerne, som havde taget udgangspunkt i alle de stjålne tørklæder i  
den forsvundne kommodeskuffe, kom med et  superblødt langt blåt 
tørklæde, som jeg stort set har brugt lige siden. De havde også fundet de 
smarteste strikkepinde med lys i, så jeg kan strikke i mørke! 
 
Der er tre timers parkering, men til almindelig oplysning, så skal man bare 
gå ind i receptionen og få en ubegrænset P-Tilladelse. For som Pia, 
sygeplejerske, sagde: "Parkeringsvagterne passer deres arbejde!" 
 
Men nu skal vi til at åbne de to røde kasser fra Cecilie og Rasmus  :-) 
 
 
 

 


