
Inte trodd i vården
Att inte bli trodd hos doktorn är ångestladdat och självkänslan får sig en allvarlig törn. Blir man dessutom kränkande behandlad
och anses som inbillningssjuk, trots svår värk och extrem trötthet, är ett psykiskt sammanbrott nära.

- Man måste själv vara stark och söka hjälp på annat håll, berättar Lisbeth Svensson från Svenljunga . Hon anser att 30 år av
hennes liv gått till spillo på grund av att läkarna inte trott henne.

Hennes besvär började med en rotfylld tand med guldstift och amalgam ovanpå. Det blev som starka strömmar som gick kors och tvärs i
munnen, vilket orsakade sveda och värk. Smärtan vandrade upp i höger ansikthalva och därefter började hela kroppen påverkas.

Du får leva med smärtan, sa doktorn. Proverna är bra och vi hittar inget fel.
- Ändå var jag så sjuk att jag knappt kunde ta hand om mig själv, säger hon.

Precis som många andra kände Lisbeth Svensson att det var något fel i kroppen. Hon besökte massor av terapeuter och sökte förtvivalat efter
hjälp. Det som slutligen efter 30 års sjukdom gav effekt var borttagning av amalgamfyllningar och den rotfyllda tanden.

- Nu har jag fått problem igen och gick till doktorn, berättar Lisbeth Svensson. Jag skulle få medicin utskriven och sa att jag inte tål titan, men
det vägrade doktorn att ta hänsyn till.

Hon berättade om sina tidigare amalgamproblem för att han skulle förstå hur känslig hon är för metaller. Läkarens enda kommentar till detta
var att ”det finns många med amalgam som inte blir sjuka”. Återigen blev hon inte trodd.

Lisbeth Svensson är inte den enda som känner sig nonchalant behandlad i vården. Dagligen får Tandvårdsskadeförbundet samtal och mail
som handlar om att folk inte blir trodda, trots uppenbara och allvarliga fysiska problem. Majoriteten vårdgivare nonchalerar besvär vars
ursprung sitter i munhålan, trots att både forskning och erfarenhet visar att många tillfrisknar efter extrahering av rotfyllda tänder eller byte av
fyllningar de inte tål.

Se Tf:s hemsida under fliken Min Historia där fler exempel finns
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