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Nästa vecka!
Inga skänktes bort som  

liten bebis

ren. Om det var tänt hade någon 
avlidit under natten.

Kontrasten mellan det nya livet 
därhemma och döden på jobbet 
blev allt större. En dag kände Sa
ra att rummet började snurra. Hon 
var som i en tunnel som vred sig 
och hon insåg att hon skulle dö 
– nu. Hon famlade efter väggen 
och följde den, tills hon ramlade 
in på psykologens kontor och 
flämtade att hon höll på att dö. 
Psykologen lugnade Sara, sa att 
hon hade drabbats av en panik
ångestattack. Det fick alla där förr 
eller senare och det skulle gå över.

Men för Sara gick det inte över. 
Hon satt på sitt kontor och kände 
hur det stack i fingrarna. Hon fick 
ont i ögonen och kunde inte andas. 

Hon fick yrsel och domningar i 
kroppen. Alla diffusa tecken 
stämde:

– Jag kände direkt att det var 
sjukdomen ms. Så jag ringde min 
man och sa att jag var sjuk, att jag 
höll på att dö och att han måste 
hämta mig. Han kom med barnen 
och vi åkte direkt till akuten, där 
jag fick träffa en läkare som tog 
några blodprover. Proverna var 
jättebra, de bästa hon sett, säger 
Sara och fortsätter:

– Men jag trodde inte på läka
ren. Hon hade ju tittat på fel saker 
– man ser inte ms på blodvärden, 
utan genom ryggmärgsvätske
prov och magnetkamera. Jag 
ville veta om jag hade fått ms, för 
det vore det värsta; jag skulle in
te kunna ta hand om mina barn. 
Läkaren sa att ms inte visar sig 
så som jag hade beskrivit mina 
symtom och jag frågade hur det 
då visar sig. Men hon ville inte 
berätta det för mig för då skulle 
jag få de symtomen, sa hon. Hon 
förstod nog att jag var inbillnings
sjuk.

Längre kom inte Sara den gång
en.

Stängde in sig
Men hon gav inte upp. Så fort hon 
fick en chans stängde hon in sig 
på toaletten och testade sin balans, 
motorik och styrka. Plötsligt fick 
hon jätteont i ögat och trodde att 
hon hade fått en synnervsinflam
mation, vilket är det första tecknet 
på ms. Återigen åkte Sara in akut 
och fick träffa en läkare som lug
nade henne. Hon hade fått en liten 

infektion, eftersom hon petade sig 
i ögonen hela tiden och hade fått 
in smuts.

Just när Sara fick beskedet kän
de hon sig helt frisk och en stor 
lättnad infann sig – i två dagar.

Sedan började det igen. Hon 
upprepade sina tester, rörde på 
fingrarna och vid minsta domning 
åkte hon till akuten. Till slut fick 
hon en remiss för att göra rygg
märgsvätskeprov och undersökas 
med magnetkamera, och då blev 
hon lugn. Det enda hon ville var 
att få ett besked – tänk om hon 
skulle dö bara för att hon inte 
hade sökt hjälp i tid? Men svaret 
på proverna kom att dröja ett halv
år, och så fort Sara var hemma 
kände hon sig orolig och hand
fallen. Hon låg på toalettgolvet 
och gjorde armhävningar för att 
se att hon hade kvar sin styrka i 
kroppen. 

Hennes make trodde på henne 
och hjälpte henne under tiden till 
en dyr privat neurolog, som åter
igen sa att Sara var helt frisk.

Upptäckte knöl
Plötsligt upptäckte Sara en knöl 
i bröstet. På vårdcentralen ville 
läkaren göra en mammografi och 
då rasade åter världen. Sara fick 
vänta i tre månader och under den 
tiden var hon övertygad om att 
hon skulle dö i bröstcancer. Varje 
kväll låg hon och grät, och kra
made sina barn för att hon skulle 
dö. Hon ringde sin mamma varje 
dag och grät.

– Det var otroligt jobbigt för 
dem, men det lugnade mig. Alla 
försökte lugna mig med att vi 
inte har det i släkten. Men tre 
månader är lång tid att vänta när 
man ska försöka överleva. Varje 
morgon mådde jag bra i två se
kunder, tills jag kom ihåg att jag 
skulle dö. Jag levde med den 
känslan hela tiden. Sedan visade 
det sig att jag var frisk och jag 
blev jättelycklig – i två månader. 
Då hittade jag en ny knöl.

Det blev en ny vårdcentral och 
ny läkare, eftersom de tidigare 
inte skulle tro på henne. Återigen 
fick Sara veta att hon var frisk, 
men det hjälpte inte. Hon tog bort 
leverfläckar och misstrodde lä
karnas försäkringar om att hon 
var helt frisk. Så fort hon fick en 

chans – på nätterna, på dagarna, 
instängd på toaletten – sökte hon 
på internet efter olika sjukdomar 
som kunde stämma med det hon 
kände i sin kropp. Det kunde va
ra en inre, molande värk som hon 
inte kunde kontrollera själv, 
ibland i magen, ibland gynekolo
giskt.

Hela tiden skämdes hon och 
kände att ingen skulle tro på hen
ne. Därför bytte hon ständigt 
vårdcentral så att hon fick träffa 
nya läkare.

Förstående läkare
Vändningen kom när hon träffade 
en kvinnlig läkare som bad Sara 
komma till henne varje gång hon 
blev orolig för något.

– Allt lättade när jag visste vart 
jag kunde gå, och till vem jag 
kunde vända mig. Jag litade på 
henne när hon sa att något var 
ofarligt. Då kunde jag lägga bort 
oron ett tag.

I dag mår Sara bättre än på länge 
och hon har hittat sätt att hantera 
sin hälsoångest. Hon har kanaler 
dit hon kan vända sig utan att 
behöva oroa sin familj gång på 
gång. Hon har börjat betrakta sig 
själv som sin egen storasyster, och 
hon tar hand om och talar till sitt 
inre jag som om det vore ett yng
re syskon.

– Jag vet att jag har en särskild 
sårbarhet och att jag kommer att 
få leva med min oro. Den där 
dörren som öppnades när allt bör
jade snurra, den går inte att stänga 
helt, konstaterar hon.

Men små saker på vägen hjäl
per. Små steg på vägen mot helhet 
och harmoni. Som när hon hörde 
någon på tv som sa att livet är en 
process. Det har Sara tagit fasta 
på.

– Jag har alltid känt att jag kom
mer att må bättre när jag blir fär
dig med saker, men jag förstår nu 
att man aldrig blir klar: livet är en 
process. Och jag kan inte vara  
arg på mig själv för det jag har 
”gjort” – jag visste helt enkelt 
inte bättre. n

...Anna Karin om du har 
någon erfarenhet som du vill 
dela med dig av. Du kan vara
anonym om du önskar det. 
Adressen är: Anna Karin 
Ericson Touloupis, Allers,  
251 85 Helsingborg. 
Märk kuvertet med Direkt ur 
verkligheten. Uppge namn, 
adress och tele fon  nummer. 
Eller mejla till: direkt@allers.se
Du kan också ringa  och  
i största förtroende berätta om 
det du upplevt. Telefonnumret 
är: 042-17 38 06.

– Jag kommer att få leva 
med min oro, säger Sara. 
Men nu har jag hittat sätt 
att hantera den.

”Jag är nog  
född med en  
orolig själ”

SKRIV TILL...
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