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Prolog
Varför har jag skrivit den här boken? Det enkla svaret är att jag ville det
och kände mig kallad att göra det. Jag vill att den ska:
• Vara en inspiration och ett stöd
• Visa vikten av rätt vård
• Visa att ingenting är omöjligt.
Jag är medveten om Jantelagen och att man egentligen inte ska skriva så
mycket om egna prestationer. Jag struntar i det. Den här boken handlar
om mina upplevelser och vad jag och andra har gjort. Jag väljer att ibland
även berätta om egna privata upplevelser, om krafter bortom vår realistiska verklighetsuppfattning. Alla tror inte på att det finns mer i vår värld än
det vi kan se och logiskt förstå, men det gör jag. Jag upplever det och väljer
att även berätta en del om det. Jag väljer även att inte namnge någon person eftersom jag inte vill utelämna dem. Av samma anledning har jag bytt
ut min dotters namn.
För många år sedan läste jag en dikt som kom att påverka mig mycket
och fortfarande gör. Det är Ulf Nilssons ”Snäckan”. Den handlar om en
liten pojke som går på en strand tillsammans med sin pappa. Pappan lämnar pojken för att motionera på stranden. När pappan kommer tillbaka
ser han att pojken kastar tillbaka snäckor i havet som har spolats i land
under natten. Pappan ser att det är meningslöst. Snäckorna är många och
pojken kan inte rädda alla. Pojken ser annorlunda på det. Han ser den
individuella snäckan, att det är just den som han hjälper tillbaka till livet.
Om jag med den här boken kan hjälpa en enda att förstå att det är vår
egen inställning som är avgörande för vad vi kan klara av, eller att en enda
får bra vård, eller att en enda blir inspirerad på sin egen resa, då är den
värd att skrivas. För som den lilla pojken i dikten säger när han håller upp
en snäcka mot sin pappa:
För den här ...
För den här spelar det roll.
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Den första tiden:
NIVA Uppsala universitetssjukhus
17 mars–4 april
2014-03-17 måndag
En nattsvart dag
”... trafikolycka ... din dotter ... allvarligt skadad ... kom genast ...”
Jag vet inte exakt vad sköterskan från Nyköpings lasarett sa när hon
ringde, men jag uppfattade budskapet. Som en hård boxhandske rakt i
magen ... chockad ... vår dotter Sandra allvarligt skadad! Jag satte mig i
bilen. Körde till akutmottagningen. Flämtande andning. Tårarna forsade,
såg knappt. Ett skruvstäd om bröstet, en svart klump i magen. Nej, Nej,
NEJ!!!
Jag ringde och fick tag på min man. Jag var så chockad, så rädd, kunde
knappt prata. Han trodde först att vår dotter var död, men förstod sedan
vad som hade hänt. Vi kom samtidigt till parkeringen. Inne på akutmottagningen möttes vi av en sköterska och en kurator och fick sätta oss i ett
rum och bara andas. Chockade, svårt att få luft. Försökte ta djupa andetag.
Skakade. Höll om varandra ... så tungt och svart ... vår älskade dotter ...
Vi följde efter dem till intensivvårdsavdelningen. Äntligen fick vi se
henne. Vara nära henne. Hon låg i en säng, kopplad till en respirator. Hon
var så fin. Det såg ut som om hon bara sov, djupt sövd. Det enda synliga
spåret av en trafikolycka var en stor bula i pannan. Hon hade inga frakturer, däremot blödningar på levern och njuren samt ett enormt blårött märke på framsidan av överkroppen. De sa att det var skador som de önskade
se eftersom de kom av kraften från bilens säkerhetsbälte. Dessa skador var
inte livshotande eller allvarliga, däremot var blödningarna i hennes hjärna
det. Mycket allvarliga. Hon hade krampat på olycksplatsen.
Vi leddes in i ett nytt rum. Jag ringde till vår son, men han svarade inte.
Då skickade jag ett sms. Han ringde upp efter några minuter och släppte
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allt för att hinna komma till henne. Jag ringde även Sandras pojkvän och
bad honom säga till sin mamma att hon skulle skjutsa honom. De hann
komma alla tre. Vi grät tillsammans och kramade om varandra. Ambulans
personalen var på plats och väntade på att narkosutbildad sjukvårdspersonal skulle komma och följa med Sandra under ambulansfärden. De skulle
köra till det första steget på vår långa resa, till Uppsala och NIVA, Neurologisk Intensivvårdsavdelning. Vi var svårt chockade. Det mest fruktansvärda som kunde hända en förälder hade hänt. Vi stod på randen av avgrunden, visste inte om vi skulle falla ner eller om hon skulle klara sig och
överleva.
Vår lugna, trygga och underbara son körde bilen de nära tjugo milen till
Uppsala. Tillsammans med oss åkte vår svärdotter. I den andra bilen åkte
pojkvännen och hans mamma. Hans pappa körde. När vi kom fram till
det enorma universitetssjukhuset hade vi tur och hittade två parkeringsplatser direkt. De höll på att bygga om hela området och vi skulle komma
att bli varse att parkeringsplatser var en bristvara. Vi hade inte hunnit ta
fram någon information om var NIVA låg, så vi gick in till akutmottagningen och frågade i receptionen. Sköterskan såg bekymrad ut och skulle
kalla på en persontransport, men när hon såg hur många vi var ändrade
hon sig. Istället följde hon med oss bakvägen till början av en lång korridor. Hon pekade och beskrev hur vi skulle komma rätt. Universitetssjukhuset var stort och det var långt att gå, men vi lyckades hitta fram. Sandras
ambulansresa hade gått bra. När vi kunde komma in till henne, såg vi att
hon delade rum med tre andra. Mitt i rummet såg det ut som en rymdcent
ral med en mängd bildskärmar som visade de fyra patienternas olika värden. Där fanns alltid flera ur personalen för ständig övervakning. Även vid
patienterna fanns flera ur personalen. Runt henne såg det ut som på bil
den: fullt med skärmar, slangar och apparater. Det larmade oavbrutet!
Vi fick bara vara två i taget inne hos henne. Hon låg så stilla. På båda
benen hade hon fått på sig speciella höga muskelstimulerande stövlar, för
att undvika blodproppar. Vi kunde bara träffa henne i några minuter.
Istället satt vi tillsammans alla sju och pratade inne i ett anhörigrum som
vi kunde ha för oss själva.
En av mina äldsta vänner hade kommit som tredje bil till olycksplatsen,
bara någon minut efter själva krocken. Hon var sjukvårdsutbildad med en
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gedigen kunskap och mångårig erfarenhet av skador och olyckor. Hon
hade suttit bredvid Sandra ända tills ambulansen kom. Sandra krampade
och var medvetslös, så pass allvarligt skadad att min barndomsvän inte
hade känt igen henne. Hon såg bara att det var en mycket svårt skadad ung
kvinna i bilen. Min vän såg till att hon andades hela tiden, att hon aldrig
fick syrebrist. Vännen såg även till att de andra på olycksplatsen inte skulle förvärra hennes skador genom att släpa ut henne ur bilen. Hon var
Sandras skyddsängel och kom att bli ett ovärderligt stöd på vår långa resa.
Sandra hade kört på en landsväg och hade fått sladd på sin bil i den hala
snömodden. Hon hade tack och lov kört sakta, men krockat med en lätt
lastbil. Smällen blev kraftig, en våldsam frontalkollision. I lastbilen färdades två personer. En av dem klarade sig oskadd men var chockad. Den
andre hade saknat säkerhetsbälte och fått skador i ansiktet och i foten.
Vi fick prata med en läkare som inte kunde berätta så mycket om
Sandras skador ännu. Han sa att det var ovanligt att någon blev så allvarligt hjärnskadad som hon hade blivit. De skulle göra sitt allra bästa för
henne, men han kunde inte säga någonting alls om hennes framtid. ”Ovanligt att någon blir så allvarligt hjärnskadad ...” Orden träffade oss, sjönk in i
medvetandet. Så allvarligt hjärnskadad? Hur allvarligt hjärnskadad?
Vi funderade på hur vi skulle göra, bo kvar i Uppsala eller åka hem. Vi
valde att åka hem. Dels för att kunna sova så bra som det bara var möjligt
och dels för att komma ifrån sjukhusvärlden. Vi kunde ändå ingenting
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göra och läget för henne var allvarligt men stabilt. De kunde inte lova att
hon skulle överleva, men ingenting tydde på att hennes liv var i fara. Den
värsta dagen för henne skulle komma några dagar senare när svullnaden i
hennes hjärna skulle vara som störst.
Natten blev hemsk. Vi kunde inte sova. Krampen i bröstkorgen växte
och tårarna gick inte att hejda. Saknad ... nattsvart sorg och saknad.
2014-03-18 tisdag
Vår son var blodgivare och just denna dag skulle han lämna blod. Vi kom
därför inte iväg från Nyköping förrän vid halv elva och klämde in oss fem
personer i bilen, vår familj samt Sandras pojkvän och hans mamma. Precis
som igår var det vår son som körde. När vi kom fram till Uppsala var det
hopplöst att hitta en parkeringsplats. Vi cirkulerade runt, runt i drygt en
halvtimme. Så frustrerande att vara så nära men ändå inte kunna komma
till henne. Två av hennes närmaste vänner hade kört den långa vägen till
Uppsala. De satt och väntade på oss utanför avdelningen. Vi kramades,
grät och pratade. Vi fick bara vara inne hos henne korta stunder. Läget var
detsamma som igår. Hennes huvud hade röntgats och de hade sett både

Originalfoto Pontus Stenberg
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diffusa blödningar och mer specifika. Även den svullnad som höll på att
växa innanför hennes pannben var allvarlig och kunde skada hennes hjärna ännu mer.
En läkare pratade med oss. Vår dotter var inte hjärndöd, men de visste
inte hur svårt skadad hon var. Han ville inte säga någonting om hennes
framtid, mer än att vi skulle räkna med en mycket, mycket lång rehabilitering. Hon var fortfarande medvetslös och mycket djupt sövd eftersom de
då kunde hålla trycket i hennes hjärna i schack. Antingen skulle de vara
tvungna att öppna upp pannbenet för att minska trycket, eller så kunde de
dränera hjärnvätskan så att svullnaden skulle få plats och de räknade med
att den värsta och mest kritiska tiden skulle kvarstå i någon vecka. Hon
var väldigt känslig för minsta förändring. För att inte få liggsår behövde
hon ändra läge i sängen, men så fort de rörde hennes huvud någon centimeter steg hjärntrycket direkt och larmet gick. Även hennes puls var hög,
hennes blodtryck var högt och hennes feber var hög. De hade satt in en
tryckmätare i huvudet, vilket innebar att de hade rakat av henne hennes
långa, fina röda hår. Jag kunde känna den saknad hon skulle uppleva när
hon märkte det. Vi var fortfarande mycket chockade. En lindring var att vi
kunde sitta i anhörigrummet och prata, trösta, gråta och fundera. Vi hade
även en lång bilresa framför oss då vi kunde fortsätta att prata.
När vi kom hem den kvällen läste jag vår lokaltidning, Södermanlands
Nyheter.

KVINNA MEDVETSLÖS TILL SJUKHUS EFTER KROCK
En ung kvinna i 20-årsåldern fördes medvetslös till sjukhus efter en
våldsam frontalkrock. Olyckan inträffade strax efter klockan sju. Två
fordon och totalt tre personer var inblandade, där en skåpbil kolliderade med en personbil. Den unga kvinnan som körde personbilen
skadade huvudet och tappade medvetandet. Hon fördes medvetslös
till Nyköpings lasarett. Enligt sjukhuset är hon svårt skakad och behandlades under måndagsmorgonen för sina skador. På eftermiddagen transporterades kvinnan vidare till Akademiska sjukhuset i Uppsala för neurokirurgisk intensivvård.
På måndagskvällen betraktades kvinnans tillstånd fortfarande
som allvarligt.
Utdrag ur SN 18.03.2014
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2014-03-19 onsdag
Vi åkte till henne vid halv tio, i två bilar. De hade förvarnat om att det
skulle komma snöoväder under dagen, men vi kunde inte stanna kvar
hemma. Jag laddade min mobiltelefon under hela resan. Många människor
tror på andliga guider och att det finns mer i vår värld än det som vi kan se
och faktamässigt ha kunskap om. Jag är en av dessa. När vi kom fram till
Uppsala sa min andliga guide att batterinivån i mobiltelefonen skulle ange
hur återställd min dotter skulle bli. Den visade nittionio procent. Den
borde egentligen ha varit fulladdad sedan länge. Mitt i all den nattsvarta
sorgen och saknaden kunde jag känna ett hopp. Känslan var stark och
skulle komma att ge mig styrka från den sekunden och in i framtiden.
Innan lunch kunde vi hälsa på henne en kort stund. Hon var fortfarande djupt sövd. Hon skulle röntgas igen eftersom de ville vara säkra på att
det inte hade blivit ytterligare blödningar i hennes hjärna. Vi fick prata
med en läkare som sa att de ännu inte visste hur hon mådde, men att hon
låg på nivå sex när det gällde medvetslösheten. Skalan var åttagradig.
RLS-85 – bedömning av vakenhetsgrad
1-3: Patienten är vid medvetande.
RLS 1 Vaken. Ej fördröjd reaktion. Orienterad.
RLS 2 Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering som tilltal,
enstaka rop, beröring.
RLS 3 Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering som
upprepade tillrop, omskakning, smärtstimulering. Kan till exempel följa
med blicken och fixera, lyda en uppmaning, yttra enstaka ord eller
avvärja smärtstimulering.

4-8: Patienten är medvetslös.
RLS 4 Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer inte smärta.
RLS 5 Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta.
RLS 6 Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta.
RLS 7 Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta.
RLS 8 Medvetslös. Ingen smärtreaktion.

För att inte riskera att fler av oss skulle skadas i en bilolycka, bestämde vi
oss för att åka hem redan på eftermiddagen, innan svaret från röntgen
kom. Vi fick rapporter om att det var snökaos hemma, men i Uppsala var
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det fortfarande skapligt väder. När vi hade kört några mil söderut från
Uppsala satt jag i baksätet och halvblundade med tårarna rinnande nedför
kinderna. Plötsligt kände jag hur mitt knä tyngdes ner och hur min dotter
satt där. Jag kände verkligen tyngden, inte hela tyngden, men så pass mycket att jag visste att hon fanns där. Jag blev inte rädd. Hon strök mig över
kinden och sa: ”Men mamma, det ordnar sig, jag har ju din NN.” Hon sa
min andliga guides namn. Jag kände strykningen på min kind. Jag vet att
många är skeptiska till skyddsänglar och andliga ledsagare eller guider. Jag
vet att de finns. Jag visste också att min andliga guide var hos henne, att
han bett mig att inte störa och att han varsamt höll om hennes huvud,
samtidigt som hennes egen andliga guide vakade över hennes kropp. Jag
kunde känna hur jag slappnade av och hur hoppet och vetskapen rotade
sig djupare inom mig; vetskapen om att hon skulle överleva och att det
trots allt skulle komma att sluta väl.
Trafiken tätnade när vi närmade oss Stockholm. Det tog en evighet att
köra igenom och komma ut söder om storstan. Det var mycket trafik hela
vägen tillbaka till Nyköping. Vi hade kört i två bilar eftersom alla sju ville
åka till henne igen och vi hade hela tiden kontakt med varandra för att
veta att resan gått bra. Sonen hörde av sig senare på kvällen. Det hade varit
ett trettiotal bilolyckor i Stockholmstrakten under kvällen. Vi kände oss
tursamma, dels över att vi hade kommit iväg från Uppsala i tid och dels för
att vi hade en mycket bra chaufför.
Mina föräldrar var hemma hos oss på eftermiddagarna när vi var i Uppsala. Vår hund behövde sällskap eftersom vi var borta så länge. Denna dag
stannade de kvar när vi kommit hem och vi åt en god middag tillsammans.
Det var tryggt och varmt och vi kunde fortsätta att prata, ventilera och
fundera högt om dagen. Våra gulliga grannar kom med värme, kramar och
blommor och mina underbara syskon skickade kärlek via sms. Våra vänner hörde av sig och tänkte på oss. Under de första veckorna kunde jag
inte prata med någon om olyckan, annat än med de närmast inblandade
som jag dagligen träffade, men sms gick bra. De värmde och det var skönt
att veta att det var många som tänkte på oss och var med oss.
2014-03-20 torsdag
Vi stannade hemma denna dag men det var svårt. Jag ringde till Uppsala
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En underbar men märklig hälsning från Sandra.

för att få veta hur det var med Sandra, men allt de kunde säga var att läget
var detsamma. Allvarligt men stabilt. Efter det kontaktade jag alla nära
anhöriga med samma besked. För att inte helt uppslukas av min sorg och
min saknad, gjorde jag i ordning en lång lista på saker som skulle göras;
företag, myndigheter och organisationer som skulle kontaktas. Jag såg till
att hennes räkningar blev betalda och kontaktade hennes gymkortsutgivare för att säga upp avtalet. De hade hjärta och förståelse så de gick med på
uppsägningen utan diskussion. Sedan ringde jag Försäkringskassan för
hennes sjukpenning och hennes försäkringsbolag för olycksfallsförsäkringen.
På eftermiddagen kom sonen och hans flickvän och fikade tillsammans
med oss. Tack och lov! Han kunde hantera en iPhone bättre än vad jag
kunde. På kvällen fick jag ett meddelande från Sandra i min mobiltelefon.
Ett foto via Snapshot. Från min dotter! Ett foto med texten God morgon
och en tumme upp. Känslan när jag såg den bilden var obeskrivbar men
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det kändes som om hjärtat stannade en stund av förundran. Med två se
kunder till godo kunde sonen hjälpa mig att ta en skärmdump av bilden så
att jag kunde spara den. Kunde budskapet vara tydligare? Hon talade om
för oss att det kommer att gå bra, trots att hon låg djupt sövd och mycket
allvarligt hjärnskadad. Jag hade inte fått någon avisering om detta meddelande förrän denna kväll. Hon hatade att bli fotograferad och tog aldrig
kort på sig själv på detta sätt. Det var som om hon hade vetat att jag behövde få hälsningen i framtiden, via en andlig kraft som gav oss styrka och
framtidstro trots de kommande mörka läkarprognoserna. Det var en
märklig bild i många avseenden, men helt underbar.
Bakgrunden till bilden var att jag tre veckor tidigare hade varit på tjänsteresa i Halmstad och Sandra hade sovit över hos en kompis. På kvällen
hade hon uppmanat mig att skaffa Snapshot. Jag visste inte vad det var
men laddade ner appen. Sedan skickade tjejerna flera videofilmer till mig.
Jag försökte svara dem så gott jag kunde och vi skrattade så vi kiknade.
Morgonen efter måste hon ha tagit detta kort. Hon har arbetskläder på
sig så hon måste ha varit på ett av sina jobb. Jag hade aldrig någonsin tidigare fått en bild av henne på detta sätt. Aviseringen och informationen om
att hon hade skickat bilden borde egentligen ha kommit redan den dagen,
tre veckor innan olyckan ...
På kvällen kom sedan våra närmaste grannar med värme, kramar och
en fin vit ljuslykta med utskurna hjärtan.
Vi bestämde oss gemensamt för att åka till Uppsala under morgondagen.
2014-03-21 fredag
Vi blev fem stycken i bilen, sonen körde. Min man satt bredvid honom och
i baksätet klämde jag, Sandras pojkvän och hans mamma ihop oss. Det var
fredag och lugnt i Stockholmstrafiken, så vi kom till Uppsala relativt tidigt. Läget för Sandra var detsamma, varken bättre eller sämre. Vi satt
länge i anhörigrummet och fick bara vara inne hos henne några korta
stunder. Hennes larm gick fortfarande oavbrutet. En äldre forskningssjuksköterska pratade förmanande med oss: ”Denna unga dam är så känslig och reagerar på er”, sa hon och uppmanade oss att åka hem. Vi kunde
ändå inte göra någonting och vi behövde våra krafter senare i rehabiliteringen. Nu var vi bara där för vår egen skull, inte för Sandras. Hon visste
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inte om att vi var där och hon behövde oss inte. Vi höll med sköterskan
och förstod vad hon menade. När jag strök Sandra över hennes arm ökade
både hennes puls och blodtryck, och larmet gick. Hon reagerade även på
våra röster, med samma larmande resultat. Vi kände en tillit till hennes
vårdpersonal. De var fantastiska och hon blev väl omhändertagen av underbara människor.
Sandras pojkvän hade tagit hand om alla saker som hade funnits i hennes bil. En hel del var förstört, men mobiltelefonen var oskadd. Han berättade att vår dotter hade lyssnat på Aviciis låt Wake Me Up när hon krockade. Han visste det eftersom hennes iPhone hade pausat vid krocken.
Bilens tändning var på, så det berodde inte på strömavbrott. Mobiltelefonen hade ju dessutom ett eget batteri. Det kändes förunderligt, både låtvalet och pausen. Som en hälsning och en starkare kraft med en uppmaning
och en önskan om att vi skulle väcka henne. Texten var som skriven för
henne i hennes nuvarande situation.

Wake Me Up
“Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart
I can’t tell where the journey will end, but I know where to start
They tell me I’m too young to understand, they say I’m caught up in a dream
Well life will pass me by if I don’t open up my eyes, well that’s fine by me
So wake me up when it’s all over, when I’m wiser and I’m older
All this time I was finding myself, and I didn’t know I was lost ...”
http://www.directlyrics.com/avicii-wake-me-up-lyrics.html

Väck mig
Jag trevar mig fram genom mörkret, guidad av ett bultande hjärta
Jag kan inte säga var resan slutar, men jag vet var den börjar
De säger att jag inte kan förstå, de säger att jag har fastnat i en dröm
Livet kommer att passera om jag inte öppnar mina ögon, men det kommer
att bli okej med mig
Så väck mig när allt är över, när jag är medveten och äldre
Hela den här tiden har jag letat efter mig själv, utan att veta att jag varit borta
Fritt översatt av författaren utifrån vår känsla och tolkning av texten
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tade vi med att åka hem tills klockan var närmare sex på kvällen. Jag fortsatte att uppdatera nära och kära med information om hur hon mådde. Jag
fick underbara, varma och kärleksfulla sms tillbaka.
2014-03-22 lördag
Denna dag stannade vi hemma. Sedan olyckan hade jag väldigt svårt att
somna på kvällarna och låg vaken till långt efter midnatt. Min man lät mig
sova på morgonen och jag vaknade först halv elva. Det kändes välbehövligt. Förmiddagen som återstod gick åt till att vänta, vänta tills klockan
blev tolv och jag kunde ringa till Uppsala, efter deras förmiddagsrond.
Läget var oförändrat men stabilt. De hade inte väckt henne och sköterskan sa att det var bra att hon sov. Hon hade feber så de hade röntgat
hennes lungor, samt bett en infektionsexpert att ta odlingar för att veta
exakt vilken typ av antibiotika hon behövde. Troligen hade hon fått lunginflammation, men sköterskan lugnade mig och sa att det inte var någon
fara utan ganska vanligt. Hon fick inte heller någon sondmatning denna
dag. För att vi inte skulle vara så många som ringde till Uppsala tog jag på
mig rollen som informatör. Jag fick information och spred den vidare, via
många telefonsamtal och sms.
2014-03-23 söndag
Vi stannade hemma även denna dag. Det var svårt och kändes som om vi
svek henne men vi försökte vara förnuftiga. Vi kunde ändå inte göra någonting, tvärtom. Risken fanns att vi gjorde henne illa om vi var hos henne. Jag ringde till Uppsala innan lunch. Läget var oförändrat stabilt. Hon
hade fått förebyggande antibiotika på grund av trolig lunginflammation
och de hade tagit odling för att se vilka bakterier det rörde sig om. Sköters
kan lugnade mig och sa igen att det var vanligt att patienter drabbades av
lunginflammation när de blev stillaliggande så som Sandra hade blivit.
Min barndomsvän, tillika Sandras skyddsängel som varit hos henne på
olycksplatsen, sa samma sak. Det var vanligt och ingenting att oroa sig för.
2014-03-24 måndag
En vecka efter kraschen
En hemsk dag. Väntan ... Först på att en läkare från vårdcentralen skulle
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ringa till mig eftersom jag inte kunde arbeta. Jag blev sjukskriven i tre
veckor. Jag meddelade både min chef och mina arbetskamrater detta via
mail men det var jobbigt att skriva dessa meddelanden. Därefter blev det
en ännu värre väntan som gällde Sandra. Jag pratade med en avogt inställd
sjukvårdare vid ettiden som sa att en läkare skulle ringa upp mig istället.
Jag lyckades ändå pressa ur honom att det inte var någon större förändring. När jag inte hade hört någonting klockan fyra, ringde jag till Uppsala igen. Sköterskan som jag pratade med då sa att Sandra hade varit lite
instabil på förmiddagen. De hade dessutom försökt att ha henne i plant
läge för att kunna skiktröntga henne, men det hade inte gått. Hennes värden hade blivit alldeles för höga. Nu var det lugnt och hennes värden var
bra. Sköterskan berättade även att patienterna inte brukar gilla att ligga
plant, men läkarna var angelägna om att få hennes hjärna röntgad. De
första sju till tio dagarna var som mest kritiska. Hon var inne i den perioden nu. Jag fick många sms som undrade om jag hade hört hur det var med
henne. Jag svarade så gott jag kunde. Troligtvis skulle det dröja till helgen
innan det vände ... Hennes pappa kunde jobba några timmar, men för min
del var det otänkbart att åka över sex mil åt helt fel håll, till Norrköping.
Min räddning blev mitt företag. Jag hade sedan nästan tio år tillbaka skapat smycken i silver och glas. Att göra någonting med händerna gjorde att
jag bitvis kunde koppla bort alla andra tankar.
2014-03-25 tisdag
Jag ringde till Uppsala vid tolv och fick veta att läget var fortsatt stabilt.
Det fanns ingen plan för förändring, Sandra skulle vara kvar hos dem tills
vidare. Det var lugnt och hon hade snarare förbättrats lite. Mitt hjärta tog
ett glädjeskutt, förbättrats lite! Jag hörde på hans röst att han log när han
sa att det kändes jättebra för dem också. Det hade stabiliserats lite sedan
igår, både blodtrycket och trycket i hennes hjärna. De väntade på att svullnaden skulle börja gå ner, om någon eller några dagar. Jag tolkade det som
att det var först då hon skulle tåla att träffa oss igen. De telefonsamtal jag
sedan ringde och de sms jag sedan skickade innehöll en helt annan anda
än tidigare. Positivare!
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2014-03-26 onsdag
Det var riktigt ruskväder ute och vitt på marken. Trots att det var olidligt
att bara gå och vänta, kändes det ändå bra att inte behöva ge sig iväg ut på
långfärd. När jag ringde till Uppsala vid lunch fick jag återigen beskedet
att läget var detsamma som tidigare. Jag pratade med en jättegullig sköterska och det var tydligt att de hade pratat om oss. Tidigare när jag hade
ringt och frågat om hon tålde att vi kom hade jag fått negativa eller neutrala besked. Idag sa hon att de tyckte att vi skulle komma. Hon förklarade
även vilka skador Sandra hade, men det lät som rena grekiskan för mig. Jag
skrev däremot ned allt för att sedan kunna rådfråga min barndomsvän.
Eftersom vännen var sjukvårdsutbildad kunde hon sedan översätta allt till
mer begripliga förklaringar. De hade äntligen kunnat skiktröntga Sandra
och sett blödningar både vid hjärnhinnorna och mer diffusa blödningar.
Vi bestämde oss för att åka till Uppsala igen under morgondagen, oavsett
väder!
2014-03-27 torsdag
Vår son kom vid halv tio. Deras pappa körde och vi hämtade upp Sandras
pojkvän och hans mamma på vägen och var återigen fem i bilen. När vi
kommit fram bestämde vi oss för att äta lunch innan vi gick till hennes
avdelning och fick träffa henne igen. Det hade blivit svårt att äta. Maten
smakade inte och stockade sig i halsen. Portionerna blev små och jag skulle komma att tappa många kilon under de kommande månaderna. När vi
äntligen kunde se och vara nära vår dotter igen kunde vi se att hon såg likadan ut, lika fridfull. Som om hon bara låg och sov. Alla i personalen var
verkligen jättegulliga. Vi fick reda på att hon skulle stanna i en eller två
veckor till, beroende på när hon skulle bli så pass stabil att hon skulle klara av att förflyttas. De sa även att hon hade blivit lite, lite bättre, men att
hon fortfarande var nedsövd eftersom trycket i hennes hjärna blev högt
om de försökte väcka henne.
På vägen hem i bilen blev vi osams. En av oss bad alla andra att vara
tysta och inte prata om Sandra och om det som hade hänt, men alla vi
andra ville det och behövde det. Jag tror att det var på det sättet – genom
att prata, ventilera, tänka högt och diskutera – som vi orkade ta oss fram
och genom alla kriser på vår långa resa. Personligen hittade jag styrkan
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och kraften i vetskapen om att hon skulle bli bra, till nittionio procent
återställd. Jag visste även att min andliga guide fanns hos henne och stod
vid hennes huvud, hennes egen andliga guide bevakade hennes kropp.
2014-03-28 fredag
Vi bestämde oss för att inte åka till Uppsala denna dag. Vid lunch ringde
jag dit igen. Läget var detsamma, stabilt. Hon var fortsatt nedsövd och
hade fått en ny och bättre tryckmätare. Hon var ganska lugn, med bra
värden. Hon var fortfarande oerhört känslig, trycket ökade så fort de försökte väcka henne. Så de väckte henne inte. Vi visste ännu inte hur hon
mådde. Tankarna gick ibland till de människor som tvingades ligga avstängda från omvärlden, utan förmåga att kommunicera eller göra någonting själva. Var det ett liv värt att leva?
2014-03-29 lördag
Idag var det min mammas födelsedag så vi åkte till henne på kalas på eftermiddagen. Hela familjen var samlad. Det var skönt att träffa dem alla
igen och kunna krama om dem. Tacka dem för all deras värme och deras
kärlek. Innan vi åkte ringde jag till Uppsala. Det var ingen förändring, men
de hade tagit bort blodtrycksdroppen. Hon kunde hålla blodtrycket i
schack själv. De hade även stängt av hennes sömnmedel i tjugo minuter för
att se hur hon skulle reagera. Det gick bra och trycket i hennes hjärna hade
stannat på en bra nivå. De väntade nu på att kunna bedöma hur hon fungerade neurologiskt och hur pass skadad hennes hjärna verkligen var. Jag
bestämde mig för att ringa igen på eftermiddagen för att höra hur det hade
gått och om de hade kunnat göra sin bedömning. Den lördagen var vi
många som bara tittade på klockan. Det var lugnt när jag ringde. På medvetandeskalan låg hon nu på en femma – medvetslös, men med undandragande rörelse vid smärta. Hon hade blivit bättre! De hade även upplevt en
uns kontakt, att det fanns någon där trots medvetslösheten. Hon hade
lungröntgats och en antibiotisk infektionsläkare skulle titta på henne under morgondagen. Det kunde vara lunginflammation igen. Sköterskan
berättade även att det fortsatte att gå bra utan blodtrycksdropp. På kvällen
firade hennes pappa och jag detta genom att dela på en pizza, en av de få
vi brukade köpa per år.
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2014-03-30 söndag
Det var samma rutin denna förmiddag och vi kunde inte sluta oroa oss
förrän jag hade ringt till Uppsala. Det var lugnt och hade blivit ett uns
bättre. Ett uns bättre! De berättade att de hade kunnat minska lite på
sömnmedlet och att hon hade klarat det. De hade även ökat på sondmaten
och det hade också fungerat. Alla positiva besked, även om det bara var
små, små framsteg, gav oss så mycket glädje och lycka. Vår dotter blev
långsamt, långsamt, långsamt bättre. På eftermiddagen åkte vi till min
mor och far igen och fikade det som blev kvar efter gårdagens kalas. Så
mycket kärlek och värme. På kvällen kom sonen och svärdottern hem till
oss och fixade suveränt goda grillspett. Vår underbara klippa till son och
hans gulliga flickvän!
2014-03-31 måndag
Två veckor efter kraschen
Sonen kom halv tio. Deras pappa körde till Kungens kurva i Stockholm,
sedan tog jag över. Först höll jag på att krocka vid påfarten till E4:an. Ja,
det hade troligen varit mitt fel, men det kom en bil i mycket hög fart från
höger sida om mig. När vi hade kört av E4:an i Uppsala och kom in i den
andra stora rondellen höll det på att smälla igen. Denna gång hade det inte
varit mitt fel. Så lätt det var att krocka!
Det tog väldigt lång tid innan vi äntligen kunde komma in till Sandra.
Hon delade rum med andra patienter och det hände ofta någonting med
dem som gjorde att besökare inte var välkomna. Vi fick prata med en läkare igen som beskrev Sandras skador. Han sa att det var för tidigt att säga
någonting alls om hennes framtid, men att hon var på väg bort från intensivvården i Uppsala. Hon hade blivit stabilare med bra värden. De hade
slutat med morfinet och minskat sömnmedlet och hon hade öppnat det
ena ögat i flera dagar, men de fick ännu ingen riktig kontakt med henne.
Hon hade ögat öppet men såg inte. För att inte torka ut det hade de satt
på henne en speciell typ av cyklop. Sammanfattningsvis kändes det mycket bättre denna dag. På eftermiddagen skulle hon magnetröntgas så vi åkte
hem tidigt.
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Boken är skriven till dig som vill hämta inspiration och
livskraft. Den visar att ingenting är omöjligt, det är vår
egen inställning som hjälper eller stjälper oss. Boken
kan även användas som stöd och guidning för alla som
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hamnar i svåra situationer.
I boken ges konkreta beskrivningar av en andlig kraft,
en kraft bortom vår egen fattningsförmåga. Den
katastrofala kraschen handlar om den långa och tuffa
resan efter en trafikolycka, där författarens dotter blev
allvarligt hjärnskadad och initialt uträknad av läkare,
vilka ställde en pessimistisk prognos. Efter några
månader kom dottern till en rehabiliteringsavdelning
vilket medförde en utdragen kamp för överlevnad och
återhämtning, mot invalidisering och inkompetens.
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