
Janes långa kamp för korrekt diagnos och vård hon har rä8 9ll 
Jag heter Jane och jag fyller snart 50 år. Min historia började när jag var ca 5 år och utreddes på 
Huddinge sjukhus. Det blev många sjukhusvistelser och undersökningar innan jag blev inskriven på 
CF-mo8agningen. Det man sa då var a8 jag hade en släktsjukdom 9ll CF men a8 det inte fanns något 
namn på det jag hade. Under mina år på CF-mo8agningen så funderade jag inte så mycket på vad jag 
hade för diagnos, då jag ändå fick den vård jag behövde med både mediciner, behandlingar och 
årskontroller. 

Däremot när jag senare var tvungen a8 sluta på CF-mo8agningen för a8 de skulle ha en renodlad CF-
mo8agning, var det som a8 någon drog undan ma8an för mig. På lungmo8agningen är det oKa lång 
vänte9d för intravenösa behandlingar, inga regelbundna årskontroller och inga kuratorssamtal där jag 
både kunde ven9lera mi8 mående och få informa9on om vad det fanns för bidrag a8 söka, eller få 
hjälp med olika situa9oner man hamnar i. Jag tappade förankringen med kunnig personal som 
förstod lungproblemen och som kunde informera om både nya mediciner och behandlingar och som 
hade insyn i vad som hände i CF-världen.  

När jag kom 9ll en ny avdelning började jag känna mer och mer a8 det blev vik9gt för mig a8 få en 
rik9g diagnos eKersom jag även blev ”dömd” för a8 varit rökare vilket inte var kul när man aldrig varit 
rökare. Jag blev väldigt motarbetad och ingen förstod hur jobbigt jag tyckte a8 det var när det stod 
olika diagnoser eKer varje läkarbesök. När jag bad om diagnosutredning fick jag bara 9ll svar a8 jag 
har en diagnos som heter bronkiektasier och hur mycket jag än försökte a8 få dem a8 lyssna på a8 
om det hade kommit i vuxen ålder, JA, men om det är medfö8 är det oKa e8 symtom på en annan 
huvuddiagnos. Det ville man inte lyssna på utan sa a8 den diagnos jag hade på CF-mo8agningen var 
något jag hade då och det har jag inte kvar förutom bronkiektasier. Ville jag ta upp min diagnos som 
jag hade då fick jag ringa CF-mo8agningen och diskutera det med dem. Jag har bara bronkiektasier 
och INGET annat enligt lungavdelningen. Det tog alltså flera år och många irriterande samtal under 
läkarbesöken 9lls för ca 1,5 år sedan då jag fick en ny 9llfällig läkare som jag bönade 9ll a8 det var 
vik9gt för mig a8 få en rik9g diagnos. Jag hänvisade också mycket 9ll den pågående pandemin och a8 
det även var vik9gt i rela9on 9ll Försäkringskassan. Jag sa a8 jag trodde jag hade PCD vilket han var 
osäker på, så först blev det prover för annat men sen gav han med sig för PCD-test trots a8 han var 
tveksam på ”min” diagnossä8ning. Han skrev en remiss, svaret kom och äntligen fick jag svart på 
vi8…… Jag har PCD. 

Med en diagnos, äntligen vid 48-års ålder, hoppades jag på bä8re förutsä8ning a8 få den vård jag 
behöver men tyvärr känner jag eKer varje besök och varje ”fight” man måste genomgå a8 det inte 
finns kunnig personal som förstår vad jag menar och vad jag behöver. Har jag varit dålig och haK en 
intravenös behandling så får jag inte bli sjuk under de närmaste 3 månaderna eKersom de har en 
policy a8 inte ge en ny intravenös behandling före 3 månader har gå8. Så blir jag sjuk eKer 2 
månader måste jag vänta i 1 månad och på den 9den går jag ner mig ganska mycket och det är 
påfrestande för både kropp och själ och dessutom sjukskriver avdelningen bara den 9d jag har dropp, 
så känner jag a8 jag behöver några dagar extra ledigt eKer avslutad droppbehandling får jag an9ngen 
slåss för det, gå 9ll vårdcentralen eller helt enkelt börja jobba dagen eKer bor8aget dropp vilket jag 
oKast gjort fast jag varit ganska slut i kroppen och inte hunnit komma igång fysiskt. Jag har även 
kämpat för a8 få göra en spirometri innan behandling så man kan se före och eKer resultat som man 
gjorde på CF-mo8agningen men det har hänt vid ca 3 ggr max tyvärr. Denna gång fick jag göra en 
spirometri som visade 60% och då jag inte få8 dropp gjorde jag en ny eKer ca 2,5 vecka och hade 
minskat med 10% men fick ändå inget dropp. Det känns som man får vara sin egen doktor och 
försöka hålla koll på olika saker och komma med idéer så rent krasst så måste man vara ”frisk” för a8 
orka vara sjuk.


