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Maria Mette Kold Hent PDF Maria er en kvinde i 20'erne, der lider af sygdommen endometriose.

Hun har gennemgået et individuelt sundhedspsykologisk smertehåndteringsforløb hos Mette Kold.
Fortællingen er lavet på basis af forløbet, og der er lagt vægt på tre ting:

Dels gives en beskrivelse af de identitetsmæssige udfordringer og meningsskabende bestræbelser, som Maria
har og gør i forbindelse med uddannelsesvalg, job-varetagelse, samt i forholdet til venner, familie og kæreste.

Dels er fortællingen et eksempel på, hvor ”systemet” skifter fra at være overvåger og modstander, til at være
samarbejdspartner i Marias reorientering og start på uddannelse.

Dels er fortællingen særegen og alligevel arketypisk derved, at Maria skaber en række kollager inden for en
række livsområder, der båder visualiserer udfordringer, dilemmaer og løsninger, når der skal skabes et godt
liv med sygdommen som en grundbetingelse. Kollagerne kan danne spejling og inspiration for kvinder i

samme livssituation.
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familie og kæreste.
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