
17. august 2017 
 
I tirsdags blev vi enige om, at jeg i dag skulle starte en ny behandling. Jeg må indrømme, at da jeg i 
december 2016 gik i gang med den behandling, som stod på i et halvt år, så regnede jeg med, at det 
ville række. Men sådan skulle det ikke være, som det kan ses af ovenstående opdateringer fra juni 
til nu. 
 

Jeg tænker med taknemmelighed på, at vi har et sundhedssystem, hvor der virkelig bliver keret sig 
om den enkelte pt., og hvor der på en del områder er forsket rigtig meget i de forløbne år. Når jeg 
har været i denne behandling i to mdr., så er det tid til scanning. 

Stjernestunder: 

Har jeg i hele forløbet haft, når jeg har været sammen med et eller flere af vores børn eller alle 12 
børnebørn, fem børn og fem svigerbørn, hvilket især har været tilfældet indenfor de sidste to mdr.  
 

 
 
 
For det første halvår lå jeg mest på sofaen med lavt immunforsvar og kneb mig af og til i armen, om 
det virkelig kunne passe, at jeg var blevet så ringe. Den eneste udadvendte aktivitet var vores 
bridgeaftener, som jeg stædigt holdt fast i, fordi vi begge holder af spillet, så bevæbnet i en 
overgang med forbindinger og plastre på fingerspidserne forsøgte jeg at være til stede så mange 
aftener som muligt. Min barndomsveninde, Kirsten, igennem 60 år har altid været der, og vi pønser 
nu på at få afviklet vores jubilæum i september md. 
 

I de forløbne "frimåneder" (sidste behandling var 26/5) begyndte jeg at få det så godt, at jeg faktisk 
kunne glemme, jeg var syg, og det har været lykkelige stunder. 
 



Nu er der kun en vej, og det er i gang med den nye behandling, som kører i forløb af tre uger. Det 
svimlede helt for mig, da jeg i går læste om alle de mulige bivirkninger, så jeg krydser fingre for, at 
jeg får så få som muligt, da denne behandling skulle være mildere end den første  
 

	
	
	

	


