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Sørenkæmperforat få
flerediagnosticeret
medsinsjældnesygdom
SørenPetersen lider af sygdommenhæmokromatose, som få danskere kender.
Alligevel er der statistisk set tusindvis af os, der har sygdommen, og langt de
fleste opdager det først, når alvorlige symptomer sætter ind. Det vil den 73-årige
viborgenser lave ompå gennemsit formandskab i patientforeningen.

Stine Elkær
stekr@viborgfolkeblad.dk

VIBORG: - Først troede jeg
egentligt, at det var stress, der
gavmig så ondt imaven.Men
da min far så døde der for
omkring 20 år siden af enme-
get stor svulst i leveren, blev
jeg selv meget opmærksom
på mine egne symptomer.
Han havde længe klaget over
at have haftondt imaven.Og
jeg havde jo det samme pro-
blem.
Da Søren Petersenmistede

sin far, tog han for alvor sine
egne mavesmerter seriøst.
Han gik til tjek hos sin prak-
tiserende læge, som sendte
ham en tur på hospitalet til
yderligere undersøgelser.
Men undersøgelserne viste
ingenting.
En ultralydsscanning af le-

veren på daværende Kjel-
lerup Sygehus viste, at leveren
var forstørret. Det forklarede
dog ikke alle Søren Petersens
symptomer.
- Jeg oplevede jo de samme

ting, som min far. Der måtte
jo være en sammenhæng, og
det blev jeg vedmedat sige til

lægerne, fortæller den 73-åri-
ge viborgenser.
Og der var en sammen-

hæng. En sjælden sygdom.

En sjælden, arvelig sygdom
Søren Petersen er 73 år gam-
mel. Han kommer oprinde-
ligt fra Fyn, har boetmange år
på Sjælland, og nu er han
endt i et hus i vestbyen i Vi-
borg.
I mange år har han arbej-

det for flyvevåbnet, med
hvem han har været rundt i
hele verden. Et job som sam-
tidigt har gjort ham til Ridder
af Dannebrog.

Selvomhan for længst kun-
ne være gået på pension, så
arbejder han stadig somvice-
direktør i et firma, der sælger
løsninger til fly, helikoptere
og øvrig lufttrafik. Han kan
simpelthen ikke slippe alt det
der med flyvemaskinerne.
Derudover lider han af den

sjældne sygdom hæmokro-
matose. Eller så sjælden er
den faktisk ikke, men der er
blot omkring 2000 danskere,
der er diagnosticeret.
Hæmokromatose er en ar-

velig sygdom, der skyldes for
meget jern i kroppen. Det
overskydende jern kanopho-
be sig i organerne, og det kan
føre til skader på blandt an-
det led, hjerte, lever og bugs-
pytkirtel.

Kostråd til en lettere
hverdag
Det krævede en hel del test,
før en ny overlæge på Re-
gionshospitalet Viborg opda-
gede sammenhængen mel-
lem Søren Petersens sympto-
mer. I 2002fik viborgenseren
så endeligt svar på, hvorfor
hanhavde så ondt imavenog
oplevede en enorm træthed.
Hæmokromatose, lød beske-
den.
- Den der usikkerhed over,

hvorfor jeg havde det så dår-
ligt, den var ikke rar. Så det
var en lettelse at få at vide,
hvad der var galt, selvom det
er en alvorlig sygdom.Det var
en rigtig vigtig afklaring for
mig. Jeg havde jo set, hvor syg

min far blev, og jeg ville ikke
ende i samme situation, siger
den 73-årige, hvis søster i øv-
rigt også opdagede sygdom-
men, da Søren Petersen blev
diagnosticeret.
I dag lever Søren Petersen

et helt normalt liv med sin
samlever i huset i Viborg.Det
eneste tidspunkt, han mær-
ker til sin sygdom, er, når han
hver anden måned skal have
tappet blod. Det er nemlig
den eneste måde, man kan
behandle sygdommen på.
Det første år, Søren Peter-

sen levede med sin nyopda-
gede sygdom, fik han hele 52
tapninger. En hver uge. Nu
kanhanmedden rette livsstil
gå omkring tomåneder mel-
lem blodudtagningerne, og
det gør hverdagen lidt lettere.
Det er blandt andet nogle

helt konkrete kostråd, man
som patienter med hæ-
mokromatose kan følge for at
få det bedre i kroppen. Kost-
rådene lyder blandt andet på
at spise meget frugt og grønt,
passe på med for meget kød
og især indmad, og begrænse
alkoholforbruget, da det øger
jernoptagelsen.
Det er dog uanset livsstil

meget forskelligt, hvor hårdt
ramt af sygdommen den en-
kelte hæmokromatose-pa-
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