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”For pokker da!”, tænkte jeg. ”Jeg har sgu’da ikke tid til at være syg nu!”.

Det var fredag og jeg var mødt ekstra tidligt på arbejde. Jeg havde ikke
sovet ret meget mere end en time, måske to og var blevet enig med mig
selv om, da klokken nærmede sig 3.30, at jeg ligeså godt kunne tage på
arbejde, frem for at ligge og kigge i loftet til kl. 5, hvor jeg plejede at stå op.
Jeg var svimmel og lidt utilpas, men tænkte ikke videre over det, da jeg tog
på arbejde. ”Det går nok over”.

Jeg er IT-udvikler og havde arbejdet aftenen i forvejen på et problem, der
drillede. Det var ikke noget håbløst eller uoverskueligt problem, men det
irriterede mig, at jeg ikke kunne finde årsagen og få den rettet. Jeg havde
brugt aftenen til at lave nogle testprogrammer, der skulle hjælpe mig med at
finde årsagen til problemet og endelig få skovlen under det.

Nu sad jeg så på kontoret og installerede testprogrammerne, mens jeg for
Gud-ved-hvilken gang gennemanalyserede de ting, jeg havde lavet, for
måske denne gang at finde årsagen. ”Hvor var det dog irriterende! – og så
tæt på deadline!”.  
Jeg begyndte at få det rigtigt skidt. Jeg rystede indvendigt, skiftevis svedte
og frøs og følte mig generelt udmattet. Det var nogle nætter siden, jeg
rigtigt havde fået sovet, men det var jo nok på grund af influenza'en. For
influenza var nok det, der trængte sig på. "For pokker da!", tænkte jeg. "Jeg
har sgu’da ikke tid til at være syg nu!". 

Efter et par timer blev jeg alligevel enig med mig selv om, at jeg ikke rigtigt
var til noget, så jeg satte testprogrammerne i gang og meddelte, at jeg tog
hjem i seng. Jeg kunne bruge weekenden til at blive rask igen og så tage
fat på problemet igen mandag morgen.
Jeg fik sovet et par timer, vågnede og var stadig svimmel. "Hvad pokker
kunne der være galt?". Problemet fra arbejdet tumlede rundt i min hjerne.
Efter et stykke tid fandt jeg 2 nye løsningsmuligheder og forsøgte så igen at
slå problemet væk med "det løser jeg på mandag". Resten af dagen gik
med at se fjernsyn og jeg fik først sovet et par timer igen lørdag formiddag. I
løbet af lørdag eftermiddag gik det langsomt op for mig, at det jeg fejlede
ikke rigtigt lignede influenza. Jeg er den type, at når jeg er syg af influenza,
så går jeg i seng og bliver der i 2-3 dage. Så står jeg op igen og er
"groggy", men rask.
Det her lignede slet ikke. Jeg sov kun et par timer af gangen og vågnede så
op og var svimmel. Uanset hvad jeg gjorde for at overbevise mig selv om,
at der var styr på det - og at jeg kunne tage det roligt til mandag, så blev mit
problem fra arbejdet ved med at dukke op. Jeg fandt ud af, at den bedste
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problem fra arbejdet ved med at dukke op. Jeg fandt ud af, at den bedste

måde at holde tankerne om problemet væk, var at se fjernsyn. Så havde
jeg det bedst.

Jeg sov heller ikke mange timer til søndag. Søndag formiddag fortalte jeg
min kæreste om, at min hjerne blev ved med at arbejde med det problem -
for "hvad nu hvis mine løsninger ikke virkede". Jeg slog det lidt hen, netop
af den årsag, at jeg havde været i samme situation mange gange før. Jeg
havde altid fundet en løsning på problemerne. Det var en del af jobbet.
Min kæreste forslog at jeg skulle sende en e-mail til min chef, hvor jeg
fortalte hvilke bekymringer jeg havde og hvordan tingene stod til. Min chef
ville nok ikke læse e-mailen om søndagen, men så havde jeg fået det fra
brystet og kunne så nok få ro resten af dagen.

E-mailen blev skrevet og afsendt. Der gik ca. 10 minutter, så ringede min
chef, Mia. "Hvad er nu det for noget?", spurgte hun bekymret. I selv samme
øjeblik væltede hele min verden. Det var som om nogen sparkede benene
væk under mig bagfra og jeg brød grædende sammen.  

Det var som en ballon, der var blevet pustet mere og mere op og endelig
sprang. Mia fik efter en tid talt mig lidt til ro og vi fik aftalt, at vi skulle tage
en snak mandag morgen. Resten af søndagen brugte jeg på at græde,
indtil jeg faldt i søvn sent om aftenen, kun for at vågne igen ved 2-tiden
mandag morgen, ved at det hele atter en gang "snurrede rundt" for mig.

Jeg tror ikke at nogen af os fik så meget ud af mødet om mandagen. Jeg
tudede, tørrede øjne og var vist så konfus at høre på, at det ikke rigtigt gav
mening. Jeg havde bedt om at få lov at tage hjem bagefter, for jeg havde
indset, at jeg i hvert fald skulle bruge et par dage mere til at blive klar.
På vejen hjem aftalte jeg med mig selv, at hvis ikke jeg havde det bedre
onsdag, så ville jeg gå til læge.

Tirsdag morgen vågnede jeg kl. 2.30. Den var helt gal. Jeg stortudede,
rystede og var så svimmel, at jeg knapt kunne stå oprejst. Min efterhånden
faste natlige plads foran fjernsynet var ikke rigtigt nok til at få mig ned igen -
og da besluttede jeg mig for, at jeg ville gå til lægen samme dag og jeg fik
bestilt en tid, så snart telefonen blev åbnet. Heldigvis er der noget der
hedder "nødtider" og ordet "stress" var nok til at få sådan en. Det var ved at
gå op for mig, at det nok var det, der var på færde. 

Da lægen spurgte, hvad der var galt med mig, brød jeg sammen i gråd igen.
Jeg fik vist fremstammet, at jeg ikke havde det så godt og at jeg havde brug
for et par dage til at komme ovenpå. Jeg forklarede mine øvrige symptomer




