Dagboken
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F O T O : T H O M A S Q VA L E / P R I VAT

Ingen dager er like. Enten du lever med en sjelden
diagnose eller ikke, så finnes det både gode og dårlige
dager. Ingrid er 22 år og lever med Multiple Osteokondromer (MO). Hun beskriver en hverdag som
preges av diagnosen. Dager hvor alt føles håpløst, og
dager hvor hun har det bra og bruker sine erfaringer
til å motivere andre. Nedenfor kan du lese Ingrids
tanker og følelser fra fem ulike dager.
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Dag 1 - Kunne vært foruten

I dag er en av de dagene hvor det å ha en sjelden sykdom er noe
jeg kunne vært foruten. Jeg er invitert på middag, og det
forventes at man pynter seg. For oss damer betyr det kjole. Kjole
betyr igjen å vise flere deler av kroppen. Deler av kroppen som
jeg er uvenn med. Eller uvenn er et pent ord. Deler av min egen
kropp er min verste fiende.
Jeg prøver å si til meg selv det alle andre sier: –Men du er jo så fin!
Jeg prøver, men min indre kritiker vil ikke høre på det, uavhengig
av hvilken munn det kommer fra. Den hører kun på seg selv, og
ingen andre. Den sier at jeg er et misfoster. At jeg i det hele tatt
kan tro at jeg vil kle kjole, er bare dumt. Å kle noe som helst er
bare å drømme.

Det er en konstant indre diskusjon mellom meg og min «indre
kritikus».
– Jo, jeg kler faktisk denne kjolen!
– Nehei, det gjør du absolutt ikke. Se på knærne dine da, Ingrid.
De er fulle av utvekster. Tror du virkelig noen vil se dem!?
– Men, de ser ikke dem. Det er bare du og jeg som ser det… Eller?
– Hold deg hjemme du, det er nok best.
Fru indre kritikus vant, det ble ingen kjole på meg. Jeg fikk panikkanfall og kroppen flyktet instinktivt fra speilet og forestillingen
om meg i kjole. Jeg endte opp barbeint i snøen i en halvtime før
kroppen klarte å roe seg. Alt for en kjole. Kvelden ble avsluttet
med indre kritikus som eneste selskap.

Dag 2 - Får det ikke ut av hodet
Nedtur. Jeg klarer ikke å få det ut av hodet. «Herregud, se på dette
arret mitt!» En venninne av meg hadde skrapet seg opp, og fikk et
lite arr. Et arr som vil gå bort om maks én uke. Som vil være historie
innen to og alt vil bli som før. Jeg sa ingenting, men jeg kjente det
stakk. Har hun glemt de 17 arrene jeg har? Det fine ti-centimeters
arret på hoften min. Ingen ønsker noe slikt. Hvem synes vel det er
attraktivt? Svaret er ingen. Er ikke uten grunn at jeg alltid har på meg
bukser. Aldri shorts.

Jeg husker fortsatt siste operasjon. Jeg hadde gledet meg så mye til
at de skulle fjerne utvekstene på knærne mine. Endelig kunne jeg se
normal ut igjen! Endelig kunne jeg ha på trange jeans som ei normal
jente. Kanskje jeg til og med kunne bruke kjole? Disse tankene
forsvant sekundet jeg våknet opp og så på knærne mine. Til tross for
feite bandasjer og store hevelser, kunne jeg se at operasjonen ikke
levde opp til mine forventinger. Jeg var knust. Min selvtillit som var
på bakkenivå, lå nå under bakken. Om den eksisterte i det hele tatt.

Må alltid passe på at arrene ikke vises. Kan ikke vise dem. Jeg har 17
nå. Etter neste operasjon vil jeg ha 22 arr. Hva skal jeg gjøre da?
Vanskelig nok å skjule 17, og nå 22?

Noen timer senere kom legen og informerte meg om at operasjonen
gikk som planlagt. Som planlagt? Knærne mine ser jo fortsatt ut som et
misfoster? Hvordan er det planlagt? Vent, det stemmer. Legene tenker
fysisk, mens jeg som lever i denne kroppen tenker fysisk og psykisk.

Dag 3 - Slåss med en tiger

Jeg sitter fortsatt og tenker på det han sa. For en stund siden ble
jeg kjent med en ny person. Jeg gjorde noe jeg aldri har gjort før
– jeg fortalte om sykdommen min til en person jeg så vidt var blitt
kjent med. Jeg tenkte at han uansett kommer til å finne ut av det,
og det er bedre at han dropper ut av livet mitt før han har kommet
inn, enn at jeg blir glad i han også forsvinner han. Det skjedde ikke!
Etter jeg fortalte om sykdommen min, ventet jeg på den vanlige
responsen. Et småforskrekket ansikt, samtidig som personen

42 • UNIK – Å LEVE MED EN SJELDEN DIAGNOSE

tydelig viser at det er litt ekkelt. Hele sykdommen. Han derimot,
gjorde ikke det. Han sa noe ingen har sagt før: – Kult, du har slåss
med tigere! Slåss med tigere? Er det slik du tenker om arrene
mine?
Det er jo bare tull. Det har vært et helvete. Eller vent. Jeg regner
med at det å slåss med en tiger også er et rimelig helvete. Slåss
med en tiger. Det er noe med det jeg liker. Det høres så tøft ut.
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Dag 4 - Være en inspirasjon?
Det har gått enda noen uker siden han sammenlignet sykdommen
og arrene mine med at jeg har slåss med en tiger. Samme person,
er nå kjæresten min! Jeg som trodde jeg ville ende opp som
singel for alltid, har nå en kjæreste. Ikke bare det. En kjæreste
som vet om sykdommen min, og han liker den (så godt det lar seg
gjøre å like en sykdom).

Jeg har fortsatt mine dårlige dager hvor sykdommen og min
«indre kritikus» har mer kontroll over meg og min både fysiske og
psykiske helse enn jeg ønsker å innrømme. Til tross for det blir de
positive dagene hvor jeg går med hodet høyt, nettopp fordi jeg
har «slåss med en tiger,» bare flere og flere. Hallo, hvem andre kan
si at de har slåss med en tiger?

Å være åpen om sykdommen min, har hatt en smitteeffekt. Det
har gått fra at jeg tidligere svakt nevnte sykdommen min, og folk
reagerte med smålig forakt, til nå hvor mange reagerer på samme
måte som kjæresten. Med nysgjerrighet og spenning. Med
åpenhet og stolthet forteller jeg om den. Om det positive, om
erfaringene og lærdommene i etterkant av arrene. Ikke minst når
kampen med tigeren stod på, og arrene var ferske.
Det handler mye om perspektiv. Et sterkere perspektiv. Det krever
sitt. Kanskje jeg en dag kan være til inspirasjon? En kvinne med
null selvtillit, som fikk panikkangst når hun tok på seg kjole.
Kanskje en vakker dag kan nettopp den samme kvinnen stå foran
en forsamling, med kjole, og fortelle. Være et bevis på at det blir
bedre?

Dag 5 - Er en inspirasjon
Nå har det gått noen år siden sist. Mye har forandret seg.
Selvtilliten er en av dem. Ikke minst bekjempet jeg min store
skrekk. Jeg stod foran 120 ungdommer med samme kjole som jeg
for fire år tilbake fikk et panikkanfall av. Jeg var et levende bevis
på at det går an å gå fra skamfull til skamløs.

Jeg har fortsatt dager hvor sykdommen tar knekken på meg
psykisk. Hvor jeg ikke kan se på knærne mine. Hvor jeg passivt
vurderer å hente motorsagen og kutte dem av (ja, det har vært en

tilbakevendende tanke). De vonde dagene er der fortsatt. Noe
som har kommet nylig, er dagene hvor jeg kan se meg i speilet og
smile. Hvor jeg kan ta på meg en kjole, og min «indre kritikus»
holder kjeft eller mumler: – Okei da… Du kler den litt…
Jeg bruker nå sykdommen min til å reise og fortelle andre
mennesker, med eller uten en sjelden sykdom, at det finnes håp.
Finnes det håp for meg, finnes det håp for alle!

FAKTA OM:

MULTIPLE OSTEOKONDROMER (MO):

Multiple Osteokondromer (MO) tidligere kalt Multiple
hereditære eksostoser (MHE) er en arvelig tilstand der
man utvikler godartede benutvekster/kuler på skjelettet,
kalt osteokondromer. Osteokondromer er vanligvis ikke

til stede ved fødsel, men over 95 % har utviklet disse før
12-årsalder. Osteokondromene kan gi vekstforstyrrelser i
knoklene – noe som kan medføre kortvoksthet eller
benlengdeforskjell.
Kilde: www.sunnaas.no/trs
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