
Sist var det Inger Johanne som skrev reisebrevet. I dag er det meg, Terje, siden Inger Johanne er på 

tur til Las Palmas sammen med Gro, Gunvor og Geir.  

Jeg sitter hjemme på balkongen og pleier smertene på grunn av det reiseforsikringslegen i 

København mener er en prolaps.  

Legene ved Clinica Roca sier at det er en inflammasjon mellom to ryggvirvler og at denne skaper 

smerter nedover i høyre bein.  

Nå er det i alle fall bestemt at jeg skal til MR-undersøkelse her nede, og deretter blir det vel tatt en 

beslutning om hva som skal gjøres når jeg kommer hjem.  

Det hele startet for et par uker siden mens vi var ute og gikk i Vecindario der Gro bor. Smerter i høyre 

bein som etter hvert tok seg opp og ble verre og verre. Etter fire dager uten særlig søvn ringte jeg 

reiseforsikringsselskapets alarmtelefon i København og spurte om hva jeg skulle gjøre.  

Akkurat som i fjor, da jeg hadde forstoppelse ble jeg anbefalt Hospiten Clinica Roca i San Agustin. De 

sendte betalingsgaranti for behandling og dermed for vi avsted.  

Det ble undersøkelser over en lav sko. Jeg ble undersøkt for blodpropp, betennelser og ryggen ble 

røntgenfotografert, og dermed ble jeg lagt inn for intravenøs behandling over natten for 

betennelsesdemping og smertebehandling.  

Dagen etter fikk jeg reise hjem med et batteri av tabletter og avtale om injeksjoner hver dag i fem 

dager, så hver dag ble det en tur til sykehuset der jeg fikk injeksjon i rumpeballen. Den syvende 

dagen skulle jeg få samtale med spesialist.  

Denne spesialisten konkluderte med at det ikke var noe galt med beinet, enda det var det som var 

mest vondt, fra lysken og ned i leggen. Derimot lå problemet i puta mellom to ryggvirvler, mente 

han, men det var nødvendig med MR for å gi en endelig konklusjon. 

Så ble det ny runde, denne gangen med reiseforsikringens lege i København. Han mente at det var en 

prolaps som mest sannsynlig måtte opereres, men først måtte det en MR til. Først ville han at denne 

skulle tas hjemme i Norge, men etter hvert ombestemte han seg og sendte betalingsgaranti til Clinica 

Roca for MR-undersøkelse, og den venter jeg på nå.  

Vi skal hjem nittende november og ned igjen femte januar, så jeg er spent på dette med operasjon 

eller annen behandling, og om når dette eventuelt skal skje. 

Inger Johanne har vært en fantastisk støttespiller i disse ukene, og jeg håper at jeg kan være like 

støttende hvis hun eventuelt blir syk. Problemet er vel mer det at jentene ikke gir skikkelig beskjed 

når de er syke, slik vi menn gjør.



 

Mange hjemme har spurt oss om været, fordi de har hørt om at det har vært store ødeleggelser her 
på øya. Det er sant, men ikke her i sør. Dette er et bilde fra en dag med litt spredt dryss av regn. 

 

. . . og mens det drysser lett regn som gjør alt rundt oss vått, sitter vi og nyter popkorn på balkongen. 

 



 



 

Disse to bildene av mannen med stokk, er fotografert av Gro. Jeg husker ikke hvem han var eller er. 



 

Det er ikke så lett å fotografere når jeg må støtte meg med stokk, men lent inntil en vegg, blir det 
allikevel et fint gatebildet fra Puerto de las Nieves (Snøhavna). Gro sier at det aldri har vært snø der. 
Hmmm! 

 

Vi venter på lærer’n. Vår første spanskkursdag denne perioden. 



 

Den siste dagen med injeksjon på Clinica Roca. 

 

Gazpacho, kald tomatsuppe, på balkongen mot fjellet. 



 

Så kommer de mørke skyene fra fjellet. 

 

. . . og dermed får vi noen dråper med regn igjen . . . 

 


