
Handen juni 2021

En vecka med hjärtat på Södersjukhuset SöS 7-14 juni 2012

Hej alla!

Kände mig inte riktigt i form på söndag 6/6 eftermiddag och kunde inte sova alls
på natten till måndagen. Mest på grund av grubblande, inga konkreta speciella
känningar. Ringde så tidigt på måndag morgon till SOS 112 efter att ha begrundat
vad Hanne Kjöller tycker om dem som begär ”hjälp i onödan”och man tyckte att i
detta fall borde en ambulans tillkallas. Man gör ju ofta ganska ingående mätningar
på patienten och i mitt fall befanns min puls vara 170! Rätt lång behövdes för alla
mätningar, men sedan satte ambulansen fart!

Det hade känts litet tungt att andas och jag var fysiskt svagare än normalt. Det tog
längre tid att återfå normal andning efter även en ringa ansträngning som att gå
några steg. Men alltså inga smärtor eller ens känslor från hjärtat.

På SöS möttes av en grupp läkare och sköterskor, som först lyssnade på
ambulanssjukvårdarens berättelse. Man började sedan sticka sonder och dylikt
genom näsborren, vilket var mycket irriterande (för mig och för läkarens prestige
gissar jag) om man inte stålsatte sig. Typ kittling. 

Så småningom lyckades man efter en del misslyckade försök (elchock med
sövning, inga minnen alls av detta) få pulsen att förbli stabil och normal (ca 60)
med en viss medicin. På onsdagen satte man in en ICD (inopererad defibrillator)
som är som en slags pacemaker med hjärtstartsfunktion. Jag hade ju haft en
"allvarlig störning av hjärtrytmen".

En ICD "har sina sidor" men läkarna tyckte jag skulle ha en.  Kostar skjortan,
storleksordningen 100 000 :-  men det beror ju på hur man räknar (se  https://
www.sbu.se
/sv/publikationer/SBU-utvarderar/implanterbar-defibrillator/) . "Vad f-n får jag för
pengarna?" frågade ju en känd näringslivsman som nog aldrig köpt sina företags
produkter. 

https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/tidningen-status/artiklar/mycket-oro-med-
liten-livraddare/ Mycket mer finns att läsa, som t ex https://www.drugwatch.com/
defibrillators/  och
http://mitthjartaslar.se/2016/02/19/att-leva-med-icd/

En kranskärlsröntgen påvisade tyvärr inga dåliga blodkärl i hjärtat att skylla på.
Inser först nu nu att de underliga grejer jag såg på röntgenbilden nog var ICD-
elektroder/pryttlar. 



Jag sattes på urindrivande mediciner och kom ned några kilo i vikt. Några nya
mediciner har nu tillkommit. Läser om dem i FASS -  inga kul grejor.

Jag hoppas nu att leveransen av de nya medicinerna, som jag fick på sjukhuset
kommer igång i tid så det inte blir något uppehåll i medicineringen.

Jag ville hem så snart som möjligt, nätterna på sal kan vara bisarra och hemska
med förvirrade och oroliga patienter. Man väcks inte sällan mitt i natten av en
bullrig inläggning av en ny patient, skrammel och röster och någon patient som
inte kan komma ihåg hur lång hon är. 

Upptäckte ett nytt "synfenomen", ett helt slumpartat mönster som på en
plastgolvmatta  eller draperi, tolkar mitt "sinne" som meningsfulla upprepningar av
flygplanritningar (!) eller som glesa texter. Man kan avläsa (=tycker sig kunna)
bokstäverna,  alla fall nästan så.

Medan läkarna ville undersöka litet mer och dessutom se säkert att jag minskade i
vikt genom vattendrivande mediciner. (Sådan medicin är kraftfullare intervenös
sådan på sjukhus än i pillerform i hemmet.) Jag hade först räknat med att vara
hemma på fjärde dagen, men det blev nio dagars vård inklusive en helg.

Hade jag haft något att läsa med mig eller min nya iPhone hade det varit betydligt
mer uthärdligt.

Personalen var fantastisk, men jag noterade skillnaden i "status" mellan hjärt-IVA
och den vanliga hjärtavdelningen. Märktes rätt snabbt när jag kom till avdelningen
från ett par dagar på IVA, och kommenterade skillnaden till en sköterska på
avdelningen. "Det är kaos" muttrade hon tyst. Men så småningom funkade det bra
för mig på avdelningen också och var trevligt tyckte jag. Även om man inte fick
lättöl till maten som på IVA. 

Maten på Södersjukhuset var som vanligt mycket bra (jämfört med andra sjukhus).

Förhållningsorderna är speciella i dessa coronatider, men jag brukar ändå inte bry
mig om dem. Jag är annars noga med sådant på andra ställen. Sprita eller
vattentvätta händer eller bära munskydd, never! 

Man satte på mig ett munskydd när jag (efter en dags väntan!) skulle rullas till
kärlröntgen. Kunde inte stoppa kvävningspaniken och jag slapp skyddet. Redan i
vanliga fall finns regler eller anvisningar som jag aldrig insett faktiskt även gäller
mig. Tydligen ville man nu att patienterna höll sig på sina rum. Minns en kvinnlig
patient som satt på sin säng och ropade efter en rullator, när jag kom förbi med
den som jag "fått fatt i" och kände mig litet självisk; de verkade f n bannlysta.

(Hjärtavdelningen ska byta lokaler endera veckan. Salen kändes trång; sängplatser
bakom draperier. Jag fick för mig att det fanns sex sängar men det var faktiskt



bara fyra. Insåg först sent att den röst från sängen bredvid min som hallucinerade/
skrek, förde telefonsamtal, verkade ha "kvinnligt sällskap med på rummet" men det
måste ha varit sköterskors röster, faktiskt var den man jag sett en skymt av när jag
gick genom rummet.)

Utländsk bakgrund var regel bland sköterskorna (80%?) och även utländska läkare
förekom.

Kom hem måndag sen eftermiddag 14/6 med rullstolstaxi. Fick tillfälle att se
gatulivet längs Ringvägen med parkerade sparkcyklar i massor.

Utskrivningsmeddelandet känns litet magert. Saknar några andra skrivna papper
jag hade fått se. Mycket är det att hålla ordning på, både för patient och personal.
Utskrivningen kan bli hektisk, med reviderade versioner av
utskrivningsmeddelandet och man undrar om man fått med sig allt.

Känner mig ungefär som tidigare, pysslar med odlingarna på balkongen och
surfar/skriver. Vikt f n ca 114 kg, en minskning om 4 kg. Gissar att vikten snart
åter kommer att öka.

Lasse


