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PRÆSENTATION
Jeg hedder Maja, er 20 år og bor i Odense siden december 2020. Jeg har levet med
kroniske smerter siden 2011, hvor jeg faldt og brækkede min højre arm som også gik
af led og ulnaris-nerven i min arm tog skade. Smerterne i min arm gik aldrig væk og
gennem årene har de spredt sig til hele min højre side samt venstre skulder, arm og
hånd. Jeg har ingen officiel diagnose udover komplekse kroniske non-maligne
smerter.
Jeg er fra Køge men har gået på gymnasiet og boet på kostskole i Nyborg. I de tre år
jeg gik der, var jeg også frivillig for Ungdommens Røde Kors, hvor jeg endte med at
være formand og økonomiansvarlig i lokalafdelingen i mit sidste år. Det var der, at jeg
fik blod på tanden i forhold til frivilligt arbejde.
Jeg blev student i 2019 og er nu flyttet til Odense med det mål at starte på Syddansk
Universitet til efteråret på en sundhedsfaglig uddannelse. Jeg arbejdede sidste år på
et plejehjem som ufaglært hjælper, og det elskede jeg. Men jeg måtte stoppe, fordi
det simpelthen var for hårdt. Jeg fik også muligheden for at få en nervestimulator
indopereret og fik dermed beskeden om, at jeg ikke må have hårdt fysisk arbejde. Nu
arbejder jeg som telefonsælger - det er noget af en forandring men det er
midlertidigt til jeg starter på studie.
Jeg har et brændende ønske om en karriere inden for sundhedsvæsenet. Det er ikke
noget jeg altid har drømt om. Det er et ønske, der er vokset og blevet større gennem
årene efterhånden som jeg har set alverdens læger og behandlere og oplevet på egen
krop, hvad det vil sige at være kronisk smertepatient.
Jeg glæder mig så meget til at lære alle jer andre fantastiske mennesker at kende!
Kærlig hilsen
Maja

