
En dag ska vi dö. Det är en 
sanning vi alla står inför och 
det är lätt att säga.

Men för Sara, 29, blev rädslan 
för döden plötsligt väldigt kon-
kret. Hon upplevde sig drabbad 
av den ena livshotande sjukdomen 
efter den andra. Vanmakten inför 
den oundvikliga döden fick hen-
ne att söka vård för ett tjugotal 
olika sjukdomar på ett dussintal 
vårdcentraler, trots att hon var helt 
frisk.

Hon minns hur hon, första da-
gen på sitt nya arbete, satt helt 
ensam på kontoret och inte våga-
de gå ut. Egentligen skulle hon 
underlätta vardagen för sjuka och 
funktionsnedsatta, både hemma 
och på sjukhus, men tjänsten inne-

bar också att hon tog ett vikariat 
på ett hospis. Sara visste att det 
skulle bli svårt, men hon ville 
inte tacka nej eftersom familjen 
behövde pengarna. Så hon satt där 
på kontoret och tänkte på hur hon 
skulle kunna undvika konfronta-
tionen med de döende patienterna.

– Jag är nog född med en orolig 
själ. När jag var yngre var det 
inte för min egen del som jag oro-
ade mig, utan för att något skulle 
hända min familj. Eftersom jag 
är yngst i min familj så visste jag 
att de skulle dö före mig och att 
jag skulle bli ensam kvar, berättar 
hon.

– Min barndom var trygg, men 
jag var väldigt mörkrädd och 
mammig. Jag fick ofta höra att 

min mormor dog från min mam-
ma när hon var liten, och jag var 
så rädd att samma sak skulle hän-
da mig.

Sökte trygghet
Sara visste inte vad hon ville bli 
när hon blev stor, men jobbet 
skulle vara tryggt. Hon valde vår-
den. Men hon ville inte jobba med 
blod eller nålar, och därför blev 
det rehabilitering. Där skulle sju-
ka människor bli friska igen.

Men på hospiset skulle patien-
terna inte tillfriskna. Successivt 
lämnade Sara kontoret och upp-
täckte att mötena med de boende 
på hospiset inte var så farliga, trots 
allt. Men hon såg också att det 
inte bara var äldre människor där, 

utan även medelålders människor, 
och unga mammor, som Sara 
själv.

Därhemma väntade hennes 
man, tvåårige son och snart ett-
åriga dotter, som fortfarande am-
mades. Och Sara kom allt närma-
re sina patienter. Hon åkte hem 
till dem, hon träffade deras anhö-
riga, men kände inombords att 
hon började bli stressad. Hon 
kände för mycket för dem.

– Det var upp till mig att deras 
sista tid i livet blev bra. Anhöriga 
la stor vikt vid det jag gjorde. Det 
var lätt att bli frustrerad om det 
praktiska inte fungerade, och där 
fanns jag. Och varje morgon när 
jag kom till jobbet gick jag förbi 
ett stearinljus som stod i korrido-
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Sara levde i ständig beredskap att slutet  
var nära. Så fort hon hade det minsta ont 
någonstans i kroppen trodde hon att hon  
drabbats av en svår sjukdom. Vardagen  
med familjeliv och jobb blev lidande.  
Och hur mycket läkarna än försäkrade  
Sara om att  hon var frisk hjälpte det inte...

Jag trodde  
läkarna ljög  
när de sa att 
jag var frisk

             SARA LED AV HÄLSOÅNGEST:
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