
De sista åren låg hon bara och 
sov hela dagarna och nätterna, 
förutom de dagar då hon orkade 
ta sig till jobbet. Chefen var till-
mötesgående och lät henne jobba 
de tider som passade, men när hon 
började somna under möten gick 
det inte längre.

Ovanlig sjukdom
2009 fick Annelie kontakt med 
dietisten Eva Olausson, som miss-
tänkte att besvären kunde bero på 
gastropares, eller fördröjd mag-
säckstömning – en mycket ovan-
lig sjukdom som ingen hade på-
talat tidigare. Genom Eva fick 
Annelie de undersökningar som 
äntligen resulterade i ett besked.

– Jag åt bland annat en radio-
aktiv omelett och satt i en ventri-
kelröntgen. Maten följdes genom 
hela systemet för att se vad som 
hände. Efter tre timmar ska mag-
säcken normalt vara tom, men då 
hade jag kvar 80 procent av maten 
i magen. Eva gav förslag på vad 
jag kunde äta och stundtals blev 
det bättre, men smärtan försvann 
inte. Näringsdrycker vad det enda 
som hjälpte.

Åren efter diagnosen var så 
tunga att Annelie inte orkade träf-
fa människor alls. Hon stängde in 
sig och umgicks mest med sin 
hund Ludde. Hela tiden var hon 
oändligt trött och fick i stort sett 
bara i sig näringsdrycker. Hon 
tackade nej till gemensamma mid-
dagar där de andra bekymmerslöst 
åt av maten, tuggade och beröm-
de värden för att det var så gott. 

Ofta fick hon frågan om hon ban-
tade, vilket hon tyckte var provo-
cerande och gjorde henne ledsen.

Glädjen runt matbordet vid 
storhelger, som jul och påsk, för-
svann. Ensamheten och besvären 
tärde på humöret och livslusten. 
Då och då hände det att hon gav 
efter och åt något bara för att få 
känna smak, konsistens och mätt-
nad. Men priset hon fick betala 
var att bli liggande med smärtor 
i dagar efteråt. Ibland var det värt 
det. Ibland glömde hon bort sig 
och åt någon frukt, en bulle eller 
godis – och fick nya kramper.

– När jag lagade mat till barnen 
var det jättejobbigt att känna dof-
terna från spisen eller grillen, när 
jag själv fick nöja mig med nä-
ringsdrycker. Barnen brukade 
skoja om vilken smak jag skulle 
ta i dag, eller om det var jordgubb 
eller cappuccino som var min fa-
vorit. Till slut blev ångesten runt 
maten för svår och jag slutade 

laga mat. Barnen fick klara sig 
mycket på egen hand.

I dag är döttrarna Jennifer och 
Michaela 24 och 22 år. Uppväxten 
har präglats av oron över mam-
man. Flera gånger har systrarna 
sett sin mamma bli medvetslös 
efter ett sockerfall och tvingats 
ringa efter ambulans. När det sker 
är det bråttom. Michaela minns 
ett tillfälle när hon var tio år, bara 
några dagar innan jul.

– Jag sov hos mamma och vak-
nade av att hon skrek rakt ut i 
rummet. Jag väckte min syster, 
som ringde efter ambulans. Me-    
dan Jennifer satt med mamma, grät  
och försökte hålla henne vaken, 
så stod jag vid dörren och ropade 
att ambulansen dröjde för länge, 
att den inte kom. Det var hemskt 
att vi aldrig kunde göra något för 
att hjälpa, säger hon i dag.

Förhoppningar
På hösten 2011 fick Annelie tid 
för en operation. Hon fick en pa-
cemaker, som skulle hjälpa ma-
gens nerver att bearbeta maten och 
transportera ut den i tarmen. An-
nelie satte stort hopp till att ope-
rationen skulle förändra hennes 
liv, och tiden efteråt kände hon 
sig som pånyttfödd. Äntligen skul-
le hon få leva och få krafterna 
tillbaka. Det närmade sig jul och 
hon längtade efter att kunna äta 
allt på bordet.

– Jag ville så gärna och intalade 
mig att det skulle bli bra, men det 
blev inte bättre. Problemen fanns 
kvar. Jag trodde att jag skulle kun-
na äta som vanligt, men läkarna 
förklarade att pacemakern bara 
skulle minska illamåendet och 
kräkningarna.

Bakslaget gjorde att Annelie 
hamnade i en djup depression. 
Hon tyckte att hon mist meningen 
med livet och var nära att ge upp.

– Maten är så viktig, förklarar 
hon, så social – den står för livs-
kvalitet. Tänk att aldrig kunna äta 
igen.

Men psykoterapeuten som An-
nelie träffade genomskådade hen-
nes planer och med föräldrarnas, 
barnens och hunden Luddes stöd 
byggdes tillvaron upp igen.

– Det var svårt att ställa in sig 
på att livet skulle vara så här.  
Jag kommer aldrig att acceptera 

min sjukdom, men jag började 
för söka hitta nya alternativ – som 
smoothies.

Under våren förra året hade 
Annelie börjat arbeta igen på 
halvtid. Hon gick långa prome-
nader med Ludde och ägnade 
fortfarande många timmar om 
dagen åt att sova. En dag föreslog 
Michaela sin mamma att prova 
ett näringstillskott som hon hade 
hört talas om, rena naturprodukter 
av frukter och bär utan tillsatser. 
Efter bara några dagar märkte 
Annelie hur krafterna kom till-
baka.

– Valborgsmässoafton var för-
sta dagen på många år som jag 
kunde vara vaken en hel dag. Det 
var så skönt! Pulvret har hjälpt 
min matsmältning så att jag orkar 
vara i gång. Nu mår jag bättre och 
är så mycket gladare. Från att 
inte ha kunnat äta någonting alls 
så har jag börjat äta lite fisk, kyck-
ling och pressad potatis ett par 
gånger i veckan utan att få ont. 
Det är underbart, säger Annelie.

Nu tar hon en dag i sänder. 
Ångesten kring maten finns fort-
farande kvar och hennes sjukdom 
är så ovanlig att nästan ingen 
känner till den. Men hon ser lju-
sare på tillvaron och är tacksam 
för det positiva i livet.

– Det var en ren slump att jag 
träffade Eva som kände till gastro-
pares och det är jag så tacksam 
för. n

Smärtsamt  
tillstånd
Gastropares innebär att mag-
säckens funktion är så nedsatt 
att maten inte kan sönderdelas 
och portioneras ut i tarmarna. 
Det leder till magknip, diarré-
er eller förstoppning. Symtom 
är kroniskt illamående, kräk-
ningar, uppsvälldhet, hals-
bränna och hosta.

(Källa: 1177 Vårdguiden)

Annelie får svåra smärtor av att äta:

Det är en sorg 
att inte få njuta  
vid matbordet

– Jag märker på mamma  
när hon har lågt blodsocker, 
det syns i ögonen, säger  
dottern Michaela.

SKRIV TILL...
...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.

Text och bild: HANS P A KARLSSON

Nästa vecka!
Sara trodde att läkarna ljög  
när de sa att hon var frisk
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