
–Att hantera en allvarlig –Att hantera   
en allvarlig hjärnskada

Vägen till

2.0

en allvarlig hjärnskada

Vägen till

2.0

Malin Blom

Jag skrev den här boken eftersom jag var  
med om en svår olycka där jag ådrog mig  
en allvarlig hjärnskada. 

Boken syftar till att stötta anhöriga till 
personer med förvärvad hjärnskada,  
där jag använder mig själv och min egen 
rehabilitering som fallstudie.

Jag insåg att jag aldrig kommer kunna bli 
samma person som jag var innan olyckan, 
utan att jag får bli en ny version av  
mig själv.

V
ägen till 2.0

 – A
tt hantera en allvarlig hjärnskada

|   M
alin B

lom





Vägen till 2.0 — Att hantera en allvarlig hjärnskada

© Malin Blom
Första upplagan
No.  /500
Tryckt i Stockholm, april 2018   
ISBN: 978-91-639-6131-1

papper: Scandia 2000, 100 g, Skin Curious, 270 g  
text och formgIvNINg: Malin Blom
omSlag: Lena Gustavsson Sillén
foto: Ida Halling (s. 187, 205), Paul Hansen (s. 191, 194–195, 197),  
Anders Neuman (s. 202), Anna Tärnhuvud (s. 196, 200, 203), 
Polisen i Stockholm (s. 188),  Karolinska Universitetssjukhuset  
(s. 190, 192)

tack tIll: 
Mamma 
Torbjörn Karlsson
Maryam Fanni 
Johanna Lewengard 
Moa Matthis 
Nettan Cahling 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Åtta.45 Tryckeri
Antalis
Alla andra som har stöttat mig i detta projekt



Det var egentligen tänkt att jag skulle påbörja 
en masterutbildning i visuell kommunikation 
vid Konstfack hösten 2015, men eftersom jag 
var med om en svår olycka fick jag anstånd att 
skjuta på studiestarten ett år. 

Eftersom hjärnskadan påverkade allt jag gjorde  
var det ett naturligt val att göra mitt master-
projekt om olyckan på något sätt. Jag började 
intervjua min familj och vänner och upptäckte 
snart en röd tråd i deras svar — bristfällig infor- 
mation till dem som anhöriga. De fick veta 
mycket om vad som händer rent fysiskt i en 
hjärna som har blivit skadad, men mindre om  
hur mycket stöd den drabbade personen kommer  
att behöva och hur lång tid återhämtningen 
kan ta.

 Jag valde därför att göra denna bok som mitt 
masterprojekt. Det är en bok som syftar till att  
stötta anhöriga till personer i liknande situa-
tioner, där jag använder mig själv och min 
egen rehabilitering som fallstudie. Min familj 
berättade att de skulle ha haft stort stöd av 
en sådan bok sommaren 2015, om den hade 
funnits tillgänglig då. 



Jag har alltid varit bra på att acceptera situa-
tioner, vända på hemska saker och få ut något 
positivt av dem i slutänden. Jag hoppas att det 
material jag har sammanställt ska komma till 
nytta för många människor i framtiden. Den 
här boken kan läsas från början till slut som 
en biografi. Den kan också användas som en 
uppslagsbok om läsaren vill ha tips i specifika 
situationer.

Jag har insett att jag aldrig kommer kunna bli 
samma person som jag var innan olyckan, utan 
att jag får bli en ny version av mig själv.
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Olyckan



Den 13 juni 2015 klockan 20.54 inträffade en 
trafikolycka på Stadsgårdsleden. 

En cyklist sågs cykla intill vägkanten på Stads-
gården i riktning mot Londonviadukten.

I höjd med trafiklyset vid Fotografiska museet 
blev cyklisten påkörd av ett motordrivet fordon 
med okänt registreringsnummer. Föraren till 
fordonet stannade inte utan sågs istället acce- 
lerera från platsen i riktning mot Danvikstull 
och Londonviadukten. Vittnen uppmärksam-
made ett mörkt fordon som kom i hög hastighet 
från Slussen. 

Cyklisten var medvetslös på platsen med kritiska  
skador och kördes med ambulans till Karolinska  
sjukhuset i Solna. Cykeln var helt demolerad och 
på platsen återfanns rester av en backspegel.
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Pappan vaknade på småtimmarna mot söndag. Det var 
någon som ringde på den fasta telefonen hemma. Hans 
mage började knyta sig på väg mot telefonen. 

Eftersom ingen bekant brukade ringa vid den här 
okristliga tiden hade han en otäck föraning om dåliga  
nyheter. Sömndrucken och med en gnagande oros-
känsla i magen lyfte han luren och svarade. 

Samtalet var från polisen. De ville försäkra sig om att  
han var Håkan Blom, pappa till Malin Blom. De berät-
tade att Malin råkat ut för en svår trafikolycka och 
vårdades allvarligt skadad på intensiven. 

Inga andra anhöriga hade gått att nå och det gick bra att 
komma ner till sjukhuset. 

Pappan slängde sig omedelbart i bilen och försökte 
ringa mamman och systern under färden mot sjuk–
huset. 
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Mamman hade fjällvandrat med sin make i Abisko 
för att fira hans 50–årsdag. Innan hon gick och lade 
sig på kvällen ringde ett okänt nummer till hennes 
mobiltelefon. Hon brukar undvika att svara om hon inte 
ser vem det är, särskilt på en lördagkväll. Hon tänkte 
att om det är något viktigt så lämnar de säkert ett 
meddelande. 

När hon vaknade morgonen efter hade hon 13 missade 
samtal från okänt nummer och hon tänkte att det var tur 
att hon stängde av ljudet kvällen innan så de inte blev 
väckta. Efter en stund ringde mobilen igen, men hon 
hann inte fram för att svara. Hon såg att det var pappans 
hustru som hade ringt och blev helt kall inombords. 
Hon hade aldrig fått ett samtal från henne förut, så det 
måste vara något som hade hänt. 

Med darrande händer ringde hon upp pappans hustru 
som berättade att Malin varit med om en olycka och 
att pappan var på väg till intensiven på Karolinska. 
Hon ringde upp pappan som berättade att han fått ett 
samtal från polisen om att Malin hade varit med om 
en smitningsolycka kvällen innan när hon cyklade på 
Stadsgårdskajen. 

De hade inte sagt så mycket om hur det var med Malin 
förutom att hon var allvarligt skadad. Hon förstod 
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plötsligt varför hon hade haft alla missade samtal från 
okänt nummer och fick en otrolig ångest över att ingen 
hade varit hos Malin och stöttat henne efter olyckan. 

Hon tittade på artiklar i media för att få lite mer 
information. Hon läste en artikel om att en kvinna 
född samma år som Malin blivit påkörd av en taxi vid 
Stadion och avlidit på väg till sjukhuset av sina skador. 
Hon misstänkte att det kunde vara Malin, trots att 
hon tyckte att pappan sagt att det var en smitning vid 
Stadsgårdskajen. Det går ju inte att lita på allt som står 
i tidningen. 

Hon blev helt handlingsförlamad och bad sin make ringa 
till intensiven på Karolinska för att få mer information 
om hur det var med Malin. De vägrade lämna ut några 
uppgifter per telefon. Trots att han gjorde många försök 
att övertala dem att berätta ifall hon levde eller inte ville 
de inte säga något alls. När han lagt på var mamman 
helt övertygad om att Malin var död, annars trodde hon 
att de borde kunnat lämna ut någon typ av information 
per telefon. 
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Systern var uppe tidigt med barnen på söndags-
morgonen och började färga håret i badrummet. När 
hon höll på att sätta i hårfärgen så ringde pappan. 

Eftersom hon var upptagen så skulle hon ringa tillbaka 
lite senare. Hon tänkte att han nog bara ville kolla läget, 
så hon kunde inte bara släppa allting. Hon tänkte ringa 
tillbaka till honom så fort hon var klar och hade lite mer 
tid att prata. 

En kvart senare var det mamman som ringde. När sys-
tern såg det fick hon panik. Då fick hon en känsla av att 
någonting hade hänt. Det var inget sammanträffande att 
både pappan och mamman ringde samtidigt en söndag 
morgon. 

Hon stod, helt stel, i badrummet och svarade i telefonen. 
Hon kände på sig att det hänt Malin någonting, vilket 
hon fick bekräftat. Malin hade blivit påkörd. Hon skrek 
rakt ut i badrummet och började gråta. 

Hon försökte ställa några frågor samtidigt som 
hon hörde att hennes yngsta son knackade på 
badrumsdörren och frågade hur det var med henne. 
Hon klarade inte av att prata med sonen, hon var helt 
fokuserad på vad mamman sa. 
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Men mamman visste bara att Malin åkt in till Karolinska 
och att pappan var på väg dit. Systern försökte få infor-
mation om vart hon kunde åka. De lade på. 

Systern hade blekningsmedel i håret som hon måste 
skölja ur innan hon kunde åka någonstans. Så hon gick 
in i duschen där hon grät, skrek och var otroligt arg och 
frustrerad över att hon behövde tvätta ur hårfärgen. Hon 
ville bara ge sig av till sjukhuset för att få veta vad som 
hänt systern, om hon levde och hur skadad hon isåfall 
var.
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En vän hade under lördagsnatten fått sitt första barn. 
Eftersom han precis blivit förälder hade inte telefonen 
haft en särskilt hög prioritet men på söndagsmorgonen 
såg han att han hade ett missat samtal. Samtalet var 
från en gemensam vän som lämnat ett meddelande om 
att Malin låg på sjukhus eftersom hon varit med om en 
olycka. Han ringde upp vännen direkt och fick veta att 
Malin låg i koma och att det var väldig allvarligt. 

De pratade bara en kort stund, varpå han sen gick 
in till sin partner och nyfödda dotter. Det var två 
livsomvälvande saker som krockade. Han hade precis 
fått sitt första barn, samtidigt som en av hans bästa 
vänner låg i koma på sjukhus. Han var oerhört ledsen 
samtidigt som han var otroligt glad. Alla dom känslorna 
på samma gång gjorde att humöret gick mycket upp 
och ner för honom. Han tänkte att han ville träffa Malin 
så fort det gick, men visste då inte ens om hon skulle 
överleva. 

På sistone när de träffats så kändes det alltid som att 
hon var på väg någonstans. Det var han också. Han 
hade haft mycket med skolan och att hans partner var 
gravid, samtidigt som Malin hade extremt mycket grejer 
på gång. De hade haft sms–kontakt bara några dagar 
tidigare och han läste igenom deras sms–konversation. 
Han hade fikat på ett café och sett hennes cykel stå 



17oLyCKAN

parkerad utanför. Han tyckte att det var himla kul att se 
hennes cykel där och satte fast en “låtsas–arg–lapp”. 
Malin hade tagit en bild på lappen och skickat till honom 
och han hade svarat någonting. Det var en helt vardaglig 
konversation som han läste igenom. Han hade svårt att 
ta in att Malin kanske inte ens skulle överleva.
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En vän vaknade dagen efter sin 30–årsfest och kände 
sig lycklig. Hon hade haft en stor fest med ungefär 80 
personer. Malin skulle också varit där. 

Hon kommer ihåg att de pratat med Malin när hon var 
på väg, men när hon aldrig dök upp så tänkte hon inte så 
mycket mer på det. Det var några andra som också skulle 
kommit till middagen men som inte dök upp. Hon tänkte 
att det vore typiskt Malin att först vara på väg, men att det 
kanske dök upp något annat på vägen dit. 

På morgonen fick hon ett sms från en gemensam vän 
där det stod att Malin blivit påkörd och var på sjukhus. 
Hon stelnade till och ringde upp direkt. Den enda infor–
mationen som fanns tillgänglig då var att Malin blivit 
påkörd och låg medvetslös på sjukhus. Och att det var 
allvarligt. Hennes vänner försökte lugna henne genom att 
säga att hon inte skulle ta ut någonting i förskott för det 
kanske inte var så farligt. 

Det var sällan hon varit så lycklig som just den stunden 
efter att hon vaknat. Och det är sällan en blir så ledsen 
som efter att ha fått veta att ens kompis blivit påkörd. 

Det blev en enorm kontrast däremellan.



19oLyCKAN



20 oLyCKAN

Dagen från Malins perspektiv:

Jag kommer själv inte ihåg någonting alls från den 
dagen. Det tog också flera månader innan jag lyckats 
få tillräckligt med information om vad som egentligen 
hände den dagen och därmed en ganska bra bild av 
händelseförloppet. Det här är vad jag har fått berättat 
för mig: 

Det var den första riktigt varma sommardagen i Stock- 
holm. Under dagen hade jag varit i Alvik för att åka 
skateboard och hjälpa till att bygga en ny ramp. På 
kvällen skulle jag till min kompis Idas 30–årsfest, men 
jag blev försenad från Alvik. Jag cyklade från Alvik vid 
20–tiden och hann inte hem för att byta kläder. Jag 
stannade till vid Slussen för att hämta ut pengar och 
ringde samtidigt en av kompisarna som redan var på 
festen för att säga att jag blivit försenad, men var på 
väg.

Jag tog cykelbanan från Slussen ner mot Fotografiska 
på Stadsgårdskajen. Eftersom det pågick ett lopp längst  
kajen var cykelbanan avstängd och cyklister var hän– 
visade till bussfilen. Jag kom fram till övergångsstället, 
troligtvis såg jag att det slog om till rött för bilarna 
och att det inte kom någon buss. Jag skulle inte korsa 
gatan, bara svänga direkt till höger ut i bussfilen för 
att cykla vidare där, enligt hänvisningar. Precis när 
jag hade lämnat trottoaren kom en bil i mycket hög 
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hastighet och bytte fil, från bilfilen där det var rött 
för bilarna, in i bussfilen, där jag var. Kollisionen var 
ofrånkomlig. Jag blev påkörd och slungades högt 
upp i luften. Ett vittne beskrev hur jag flög som ”en 
gammal matta” och studsade drygt tre meter upp på en 
tegelvägg innan jag landade på marken cirka 15 meter 
från övergångsstället.

Tack vare loppet som pågick fanns det många på plats,  
som kunde ringa ambulans och hjälpa mig direkt. De 
vittnen jag har pratat med efteråt har beskrivit det 
som en väldigt traumatisk och overklig händelse. Det 
var ingen som såg själva påkörningen, men många 
hörde ljudet av när jag och min cykel slog i bilens 
framruta. De vände sig mot ljudet och såg hur jag flög 
genom luften, studsade i väggen och sedan landade på 
marken. Det tog dock en bra stund innan de förstod att 
det faktiskt var en människa som flög genom luften.

Jag var medvetslös direkt, mitt vänsterben var helt 
krossat och låg i en konstig vinkel. En av dem som stod 
i närheten hjälpte troligtvis till att rädda mitt liv. Hon 
såg till att hålla mina luftvägar fria så jag kunde andas 
och hon la sin tröja över mig så jag skulle hållas varm 
när kroppen gick in i chock. Hon har beskrivit hur hon 
försökte hålla koll på min puls men märkte att den 
blev svagare och svagare. Hon lyfte då upp min haka 
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så jag skulle få lättare att andas. När jag fick in luft 
igen ryckte tydligen hela kroppen till och jag öppnade 
ögonen och såg rakt in i hennes ögon innan jag förs-
vann in i medvetslösheten igen. 

Ambulansen var på plats relativt snabbt och kunde 
koppla in andningshjälp eftersom jag inte längre 
orkade andas själv. Enligt journalanteckningarna 
stabiliserades pulsen något under färden till Karolinska 
sjukhuset i Solna. 

Trots den allvarliga olyckan hade jag nog änglavakt 
när jag blev påkörd. Jag hade min skateboard i väskan 
på ryggen, som fungerade som ryggskydd när jag slog 
i väggen och sedan marken. Jag hade också tur att det 
var kroppen och inte huvudet som slog i marken med 
tanke på att jag inte hade hjälm. 

Det var också tur att det var så många människor på 
plats som kunde se till att jag fick snabb hjälp, eftersom 
bilföraren försvann från platsen lika fort som han 
kommit.
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Vem jag var

För att ni bättre ska förstå hur den här olyckan påverkat  
mig ska jag berätta lite om vem jag var.

Våren 2015 var en av de bästa och mest hektiska perio- 
derna hittills i mitt liv. Jag hade precis fyllt 30 år och 
jag höll på att bygga upp mitt egna företag inom grafisk 
design där jag började få fler och fler intressanta 
uppdrag. Jag hade ett vikariat på deltid som lärare i 
grafisk design vid konstskolan BASIS samtidigt som 
jag läste heltidskursen Artist’s Books vid Grafikskolan. 
Veckorna innan olyckan hade jag arbetat väldigt 
hårt, dag och natt, för att bli klar med min bok till 
slututställningen vi hade på Grafiska Sällskapet. 
Utställningen höll på från den 4 juni till och med den 
10 juni 2015.

Jag hade till höstterminen 2015 sökt Konstfacks 
masterprogram i visuell kommunikation. Eftersom 
jag inte har någon kandidatexamen hade jag först 
blivit struken på grund av att jag saknade behörighet. 
Dock överklagade jag detta och åberopade arbetslivs–
erfarenhet. Den 27 april 2015 fick jag besked att jag 
var antagen och ett av mina högsta mål hade blivit 
uppfyllt!

Större delen av min fritid ägnade jag åt att åka skate-
board. Någon vecka innan jag blev påkörd blev det 
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officiellt att jag blev sponsrad av skateboardmärket 
Svart Kult. Jag har ofta tänkt att det var tack vare Svart  
Kults sponsring som jag fysiskt klarade mig relativt  
lindrigt undan olyckan. Jag hade den första sponsrings- 
brädan jag fått av Svart Kult i en skateboardhållare 
på min ryggsäck när jag blev påkörd. Den fungerade 
troligtvis som ett ryggskydd, som gjorde att jag inte 
bröt ryggraden och blev förlamad.

Som ni kanske förstår hade jag fullt upp den våren med 
arbete, studier och skateboardåkande. Tiden räckte 
inte till för så mycket annat. En del av mina vänner har 
sagt att olyckan såg till att jag stannade upp och lät 
mig sova ikapp.





Kognitiva 
funktionsnivåer  
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Kognitiva funktionsnivåer

Mina anhöriga hade av en slump fått kännedom om  
Ranchos Los Amigos skala över kognitiva funktions– 
nivåer efter traumatisk hjärnskada. Den är uppkallad  
efter Rancho Los Amigos nationella rehabiliterings–
center, beläget i Kalifornien, USA. Patienter som har 
vaknat efter koma bedöms baserat på kognitiva uttryck 
och uppvisat beteende. 

Var och en av nivåerna representerar den typiska ut– 
vecklingen vid återhämtning efter en hjärnskada. 
Individer utvecklas emellertid olika och tillfrisknandet 
kan avstanna vid vilken nivå av återhämtning som 
helst. Patienterna bedöms baserat på kombinationer av 
följande kriterier: 

 » Reaktion vid beröring och intryck
 » Uppmärksamhet på miljön
 » Förmåga att följa kommandon
 » Bedömning och resonemang
 » Sammanhängande tal
 » Lämpligheten i tal och handling
 » Samarbetsförmåga
 » Förvirring
 » Logik i beteendet
 » Förmåga att fokusera
 » Orientering
 » Minne



 * Försök hitta egen information om ranchos 
Los Amigos.

 * Ät och sov ordentligt för att hålla er starka.

 * Ta regelbunden ledighet från sjukhusbesök.

 * Våga fråga om patientens framtidsutsikter.

 * Uppdatera varandra genom exempelvis 
gruppsamtal.

 * Använd Facebook för att uppdatera personer 
som finns i periferin.

 * Prata med den medvetslösa patienten efter-
som det är bra att höra bekanta röster.

 * Prata inte oM patienten när hen är 
närvarande.

 * Håll ihop och stötta varandra.
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Kännedomen om den skalan underlättade för mina an–
höriga att förstå och acceptera den utveckling jag var 
tvungen att gå igenom. Detta kapitel ska handla om 
mitt tillfrisknande, med faktarutor som talar om vad 
som gäller generellt vid de olika funktionsnivåerna. 

Utvecklingen går inte alltid ”från en nivå till en annan” 
utan de flyter ofta ihop och går in i varandra ibland. 
Jag har intervjuat mina anhöriga om hur de uppfattade 
saker under de olika stadierna i min rehabilitering, 
relaterat till de olika nivåerna i Ranchos Los Amigos–
skalan. Det kan så klart variera mycket mellan olika 
personer hur de reagerar. För mig har det gått relativt 
bra, troligtvis tack vare att jag i grunden är en väldigt 
envis och positivt lagd person. Jag har alltid varit bra 
på att acceptera situationer och försökt göra det bästa 
av dem. 

Men detta är min historia.
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Nivå I – Inget svar

En person på denna nivå kommer:

 *  Inte reagera på ljud, ljus, beröring eller rörelse.
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För min familj var denna period mycket jobbig. 

De visste inte när, eller ens om jag någonsin skulle  
vakna igen. 
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Pappa Håkan:

När den fasta telefonen ringde sent på natten — eller 
kanske snarare tidigt på morgonen — mellan lördag och 
söndag så vaknade jag med en otäck föraning om dåliga 
nyheter. Känslan i kroppen var att ha räddats ur en 
läskig dröm innan den hunnit gå överstyr, men istället 
för en lättnad över detta började magen knyta sig under 
promenaden till telefonen. Ingen bekant ringer vid 
denna okristliga tid så det stod klart att det inte rörde 
sig om något vanligt samtal som väntade…

Sömndrucken och med denna gnagande oroskänsla i 
magen lyfte jag luren och svarade. Det var polisen som 
ringde. De var korta och koncisa, följandes en mall jag 
kände igen — de ville försäkra sig om att jag var Håkan 
Blom och pappa till Malin Blom. Hjärtat hoppade över 
ett slag och tankarna rusade genom huvudet och hela 
scenen övergick i ett slags ”slow motion”… 

Malin hade råkat ut för en svår trafikolycka, sa man.

Hon vårdades på intensiven på Karolinska. 

Nej, man visste inget om skadorna ännu. 

Nej, ingen annan anhörig hade gått att nå. 

Ja, det gick bra att komma ner till sjukhuset. 
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Efter att ha försäkrat sig om att jag begripit budskapet 
lade man på. Jag återvände till sovrummet och min 
hustru Kristin som i trance och förklarade läget. En plan 
snickrades ihop för att jag snabbt skulle kunna ta mig 
ner till Karolinska sjukhuset i Solna och Kristin hålla 
ställningarna hemma. Jag började ringa runt under 
färden mot sjukhuset… 

Resan blev — utöver en mängd mobiltelefonerande i 
gryningstimmarna — en odyssé genom ditt liv och allt vi 
gjort tillsammans, ackompanjerat av ett rusande hjärta 
och ett ändlöst snörvlande när snor och tårar forsade 
fram. Alla tänkbara scenarion kring i vilket skick du 
befann dig och oron över att du skulle vara död innan jag 
hann fram fick mig att öka farten ytterligare…

Väl framme vid sjukhuset mötte min andra dotter Elin 
upp och vi lyckades i språngmarsch ta oss till centrala 
intensivvårdsavdelningen där du låg. Personalen mötte 
upp, vi förstod att det inte stod väl till när vi såg hur 
många personer som var involverade i avdelningens 
arbete och vilken minutiös övervakning det gjordes av 
din status. 

Slangar och skärmar överallt. Kurvor, punkter och  
blippande siffror. Mängder med gasbindor och bandage,  
men ett synligt ansikte med märkligt fridfulla drag — 
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det var tveklöst du som låg där, men uppenbarligen 
omedveten om situationen. Vi informerades om läget 
som var mycket oklart — de fysiska skadorna var omfat– 
tande, men hur det gått med huvudet var ännu omöjligt 
att säga. Du var sövd, men man trodde inte att du skulle 
vara medveten annars heller. Ingen visste om du skulle 
klara dig eller inte, trycket inne i huvudet ökade och man  
skulle ”öppna upp” och installera en tryckmätare.

Jag och Elin delade första parkett där i helvetets förgård  
och tröstade varandra, försökte se möjligheterna att du 
skulle klara dig de kritiska första dygnen och ge varan–
dra de tröstande svar som läkarna vägrade ge. 

Farmor och farfar kom. Din mamma Jenny hörde av sig 
från Abisko, hade fått täckning på mobilen och sett alla 
missade samtal och fått onda aningar. Hon och hennes 
man Kenneth lyckades ordna transport hem och kom på 
eftermiddagen.

Hela första tiden präglades av en enorm rädsla för om  
du alls skulle vakna upp och om du i så fall ens skulle  
kunna röra dig och kommunicera / fungera. Skiftgång 
runt sjuksängen, massor med viskningar och kärleks- 
fullt, positivt prat in i dina öron och en intensiv spaning 
efter små livstecken och framsteg — en vickande tå, ett 
krökt finger, en ryckning i en ansiktsmuskel. 
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Jenny och Kenneth, Elin, farmor och farfar och Kristin 
och jag fördelade tiden och beslöt att hjälpa omvärlden 
att få information via Facebook. Många hörde av sig och 
ville delta/ hjälpa till/ hälsa på, men vårdmiljön medgav 
bara enstaka besök och dessa höll vi för oss själva — 
Facebook blev ett bra sätt för övriga att få veta hur det 
gick, även om det inte hände så mycket till en början.
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Syster Elin:

Min sambo fick skjutsa mig och barnen till Karolinska. 
Jag var tyst i bilen och bara satt och grät och skakade, 
barnen var knäpptysta. Jag hade ingen aning om vad 
som väntade mig när jag kom fram. Han släppte av mig 
utanför entrén och åkte hem med barnen. 

Precis när jag kom in dit så träffade jag pappa. Han kom 
samtidigt. Ingen av oss visste vart vi skulle någonstans, 
så vi skyndade till sjukhusets informationsdisk. Jag 
kunde bara känna den där paniken i luften, hos både 
mig och pappa. Vi var chockade och vi visste inte 
vad som väntade. Vi hade bara hört att det hänt dig 
någonting. Personalen vid informationen sa att du 
låg på centrala intensivvårdsavdelningen och gav en 
beskrivning av hur vi skulle ta oss dit. 

Vi halvsprang genom den långa ljusgången, kom upp dit 
och träffade några läkare som sa att vi kunde få gå in till 
dig. Du låg längst in i rummet, där fanns sjuksköterskor 
som försökte förklara läget. Jag blev glad när jag såg 
dig. För det var ju du som låg där. Du låg där och var 
så fin. Jag tittade på ditt ansikte och där syntes inte en 
skråma… nästan. Vi visste ju inte alls vad som väntade, 
du kunde ju ha haft sönderskuret ansikte eller… se sådär 
hemsk ut. 

Men där låg du, helt lugnt och stilla och det var ju DU.  
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Då kunde det ju inte vara någon fara. Det dröjde ganska 
många timmar innan jag insåg att du inte hade rött hår. 
Utan att det faktiskt var blod i håret.  

Sjuksköterskorna förklarade att du hade kommit in dit 
på natten med ambulans efter att du hade blivit påkörd 
i en smitningsolycka. Du låg nedsövd men de skulle 
försöka väcka dig snart. Då kändes allting lite lugnare. 
Dom skulle försöka väcka dig, du hade bara varit med 
om en olycka… Du hade många benbrott så du måste 
haft ont, men sånt brukar du kunna hantera. 

De tog bort sömnmedicinen och började med väcknings–
försöken. Du rörde lite på dig och jag hoppades så myck– 
et… Jag trodde ju bara att du skulle vakna. Det fanns 
inget annat alternativ. Du skulle bara göra det, nu ska 
dom väcka dig! Men efter ett tag sa de att du inte riktigt 
svarade så som man ska göra när man ska vakna. Jag 
såg ändå att du fladdrade lite på ögonlocken och jag 
kände att du var på väg, du höll på att vakna. Jag minns 
att de sa: 

 – Om inte Malin vaknar nu, inom en halvtimme, då 
måste vi söva ner henne igen.

Jag och pappa stod där och försökte peppa dig att 
vakna. Vi turades om att gråta och skratta i all den där 
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vidrigheten. Men efter ett tag sa de:

 – Malin kommer inte att vakna, vi måste lägga på 
sömnmedicinen igen för hon mår inte bra. Det blir för 
stor påfrestning för henne. 

Det var nog det värsta, för då hade jag ingen aning om 
vad som skulle hända härnäst? Om hon inte vaknar nu,  
kommer hon någonsin att vakna? Alltså man visste 
ingenting. Jag var så arg och ledsen och hade så mycket 
ångest. De sa att vi skulle lämna dig ifred ett tag för 
de skulle hålla på med omvårdnad av dina sår, så jag 
och pappa gick en promenad. Bara för att få lämna 
sjukhusområdet. Vi skulle försöka gå och äta någonting. 

Jag kommer ihåg att det var så jobbigt att vara ute bland 
allmänheten, för att vem som helst som körde omkring 
i en bil hade kunnat vara den som körde på dig. Som 
körde på dig och lämnade dig allvarligt skadad utan att 
hjälpa dig. Att inte veta vem det var, det tyckte jag var 
jobbigt i flera veckor ända fram tills de tog fast personen 
i fråga. För att det kunde vara vem som helst. Jag blev 
misstänksam och det kändes obehagligt.  

När vi kom tillbaka till sjukhuset så kom mamma. Din 
telefon ringde, jag pratade med ett par av dina vänner 
och försökte få tag på resten av dina kompisar. 
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Det var nog det längsta dygnet i mitt liv. Den där maktlös- 
heten, att inte veta. Jag visste inte vad jag hade att för-
vänta mig. Kommer du dö? Kommer du vakna? Kommer 
du bli Malin igen? Jag visste inte. 

Jag försökte fråga läkarna men det var ingen som 
visste, ingen som ville säga någonting eller förutspå 
någonting. Jag försökte sitta och titta lite grann på min 
telefon och läsa om olyckan. Jag kände ett jättestarkt 
behov av att veta vad du upplevde. Som kanske var det 
sista du upplevde i livet. Jag ville veta vad det var som 
hade hänt. Det var ett väldigt starkt behov! Jag ville 
vara med dig och tanken att du hade varit ensam var för 
outhärdlig. Jag ville vara med dig när olyckan inträffade 
och jag ville veta. 

Någonstans kommer jag ihåg att jag tänkte att det 
säkert var Malins fel. För Malin har ju en förmåga att 
vara lite… oförsiktig ibland. Jag kommer ihåg att du 
berättat några veckor tidigare att din skateboard hade 
blivit påkörd av en bil, så jag tänkte att du hade väl 
säkert en liten del i olyckan själv. Men så gick jag in på 
någon sida där det var något ögonvittne som beskrev 
hur en bil hade kört mot rött. Och kört på dig och hur 
du hade flugit i luften och allt… Då blev jag så arg och 
det var så mycket känslor. Och det här var bara första 
dagen.
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Mamma Jenny:

Efter en mycket lång resa kom jag och Kenneth äntli–
gen till Karolinska vid 17–tiden på söndagen. Vi fick 
inte träffa dig direkt för du behövde få en tryckmätare 
inopererad i huvudet för att de skulle kunna hålla koll 
på blödningarna i hjärnan. 

Jag fick äntligen se dig när du kom tillbaks från opera– 
tionen. De tillät bara en besökare i taget på centrala 
intensivvårdsavdelningen så jag gick in ensam till dig. 
När jag såg dig ligga i sängen blev jag lättad, för de 
måste ha tagit fel — det var inte Malin som låg där, det  
var någon annan. Min Malin var ju så full av liv och 
personen som låg i sängen såg så fridfull ut och ansiktet 
var någon annans. Men när jag kom närmre kände jag 
igen din tatuering på armen och då bröt jag ihop — det 
var på riktigt, det var inte en hemsk mardröm. Det var 
min fina Malin som låg där i en respirator, med blå-
slagen kropp och svullet ansikte, med huvudet helt 
insvept i bandage.

Den första natten fick jag och Kenneth sova kvar på 
intensiven. Jag sov bara någon timme, sedan var jag 
tvungen att gå och sätta mig bredvid dig och få hålla 
en hand på din arm för att känna din värme och att du 
fortfarande levde. 
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Den första perioden var väldigt ångestfylld för oss. Vi 
visste ju inte alls vad som skulle hända med dig. En av 
de första sakerna läkarna sa till oss, var att vi måste 
se till att äta och sova ordentligt, för vi skulle inte göra 
någon nytta om vi inte fick i oss näring och var utvilade. 

Jag undrade hur de tänkte egentligen? Hur ska man 
kunna sova när man hela tiden fruktar att få ett samtal 
som säger att ”nu orkar Malins kropp inte hålla henne 
vid liv längre” och hur ska man kunna få i sig någon mat 
när man inte vet om man någonsin ska få se sin dotters 
vackra leende igen? Men efter ett par dagar insåg jag 
hur rätt de hade. Vi behövde hålla oss starka inte bara 
för din skull, utan också som stöd för varandra.
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Mormor Monica och bonusmorfar Claes:

Den närmaste tiden efter olyckan försökte vi finnas i  
bakgrunden och stötta dina föräldrar och syster. Bland 
annat med att ordna med mat. Vi började också leta 
efter information på internet om hjärnskador och re- 
habilitering och hittade då Ranchos Los Amigos skala 
som vi genast kopierade och gav till din mamma. 
Kunskapen om den har varit till stor hjälp för oss för att 
förstå dina svårigheter och stegen i ditt tillfrisknande.

Det var en mycket ångestfylld tid. Helst ville vi vara nära 
dig hela tiden, men eftersom du var så mottaglig för 
infektioner var besöken begränsade. Det hjälpte dock 
mycket att din mamma ordnade gruppsamtal på telefon 
varje dag så alla kunde få uppdatering om det aktuella 
läget. Vi tänkte ju på dig hela tiden. Vi började gå på 
kyrkokonserter för att få känna lite lugn, tända ett ljus 
och be för dig.

Dina föräldrar gick på polisens uppmaning tidigt ut i 
media och berättade om olyckan för att stimulera vittnen  
att lämna in uppgifter om bilen och dess förare till 
polisen. Vi kände oss först litet tveksamma till om det 
var rätt att på detta sätt lämna ut uppgifter om dig. Men 
det visade sig senare att artiklarna om dig ledde till att 
polisen fick in viktiga uppgifter så att gärningsmannen 
till slut kunde gripas.
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Nivå II – Allmänt svar

En person på denna nivå kommer:

 *  Börja reagera på ljud, ljus, beröring eller rörelse.

 * Reagera långsamt, inkonsekvent eller efter en  
fördröjning.

 *  Reagera på samma sätt på det hen hör, ser eller  
känner. reaktionen kan innefatta tuggande,  
svettning, snabbare andning, stönande, rörelse  
och/eller ökning av blodtrycket.
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Den enda reaktion jag visade på denna nivå var ökning 
av blodtryck. Jag hade så många olika övervaknings-
apparater kopplade till mig att minst två av dem 
började tjuta så fort blodtrycket gick upp, eller ner.  

Jag visade ingen reaktion på ljus eller beröring.
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Syster Elin: 

Jag och de närmaste i familjen hade ett jättestort behov 
av att vara med dig hela tiden. Vi ville att du skulle 
känna närhet och inte känna dig ensam. Jag fick en 
stark känsla av att jag ville läsa Astrid Lindgrens bok 
Allrakäraste Syster. Vi brukade läsa den hos farmor och 
farfar när vi var små och det är ett väldigt starkt minne 
jag har med dig. Jag bad farmor att ta med sig den 
boken nästa gång hon skulle komma. Jag hade inte läst 
den på minst 20 år så jag kom inte riktigt ihåg historien. 
Jag kom ihåg de där fina bilderna och jag fick tillbaka 
känslan av vilka fina syskon vi är! Vi är världens bästa 
allrakäraste systrar. Och jag försökte läsa, men det var 
jobbigt. För det var så mycket känslor. Jag kom inte 
riktigt ihåg att den var så sorglig på slutet. 

Jag kände att jag knappt kunde fortsätta läsa när Ylva–
Li skulle dö bakom busken. Jag trodde ju att du hörde 
mig och kände vilken ångest jag hade när jag läste. Jag 
ville inte läsa att min Allrakäraste syster var död! För då 
började dina maskiner låta för att varna, som om du ville 
visa för mig att du inte var död! Du kämpade! Du fanns 
här! Du kommer alltid vara min Allrakäraste syster. Sen 
orkade jag aldrig läsa den där boken igen. Men i väntan 
på att du skulle vakna hade jag den hemma bredvid min 
säng.
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Allrakäraste syster av Astrid Lindgren

Boken handlar om sjuåriga Barbro som känner sig väldigt 
ensam. Hon hittar ett hål i marken vid rosenbusken längst 
bort i trädgården som leder till Gyllene salen där Barbros 
hemliga tvillingsyster ylva–Li är drottning. Där leker 
de med sina hundar Ruff och Duff, matar sina små vita 
kaniner och rider på sina hästar Guldfot och Silverfot. De 
rider genom Stora Hemska Skogen där De elaka bor, till De 
Snälla som bjuder på kakor och karameller från den stora 
spisen mitt ute på ängen. De rider vidare till Den Vackraste 
Dalen i Världen, där blommorna sjunger och träden spelar. 

När de står på bron som leder över den lilla bäcken tystnar 
allt och ylva–Li berättar det där hemska för sin Allra- 
käraste Syster. Att när rosenbusken en dag vissnar betyder 
det att Ylva–Li inte längre finns. Men Barbro vill inte lyssna, 
hon slänger sig upp på Silverfot och rider allt vad hon kan 
tillbaka till Gyllene salen och kryper upp ur hålet. Väl uppe 
igen blir mamma helt överlycklig att hon är hemma igen, de 
hade varit så oroliga för hon hade varit borta hela dagen. 

Dagen efter är Barbros födelsedag och föräldrarnas födelse-
dagssång väcker henne. Hon får en liten hundvalp som får 
namnet Ruff. När Barbro går ut i trädgården med Ruff ser 
hon att rosenbusken vissnat och hålet i marken är borta.
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Mamma Jenny:

Efter ett par dagar tyckte vi att vi började märka att du 
fanns med oss trots att du fortfarande inte ”vaknat”. 

Vi hade hört att det är bra för medvetslösa patienter att 
höra anhörigas röster, så vi försökte sitta och småprata 
med dig. Det hände ett par gånger att din puls plötsligt 
gick upp så maskinerna du var kopplad till började varna. 
Det intressanta var att det hände bara när vi berättade 
saker som var lite jobbiga för oss. Jag såg det som ett 
tecken på att du kände av vår ångest och ville trösta oss 
genom att visa att du fortfarande levde.

Ett tillfälle jag har tydligt minne av är när jag berättade 
för dig att pressen börjat skriva om din olycka. Jag sa till  
dig att jag tyckte det var jobbigt att du inte fått säga OK  
till det som skrevs om dig eller fått godkänna att bilderna 
 vi gett dem fick publiceras. Din puls gick plötsligt upp 
och maskinerna började plinga som varning. Jag kände 
då ännu mer ångest men berättade då snabbt för dig att 
jag hade haft stor hjälp och stöd av din kompis Ida som  
gett mig råd om hur det går att kontrollera det som skrivs  
i tidningarna. När jag sagt det gick din puls ner igen, 
så jag tog det som ett tecken på att du var lugnad och 
accepterade det jag gjort när du hörde att Ida också 
engagerat sig.
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Pappa Håkan:

Här fanns det nu hos mig en liten lättnad. Du hade 
klarat den första svåra tiden, trycket på hjärnan fram-
stod inte lika hotande längre och känslan av att du 
skulle överleva började etsa sig fast på riktigt. 

Alla vi som vakade hade de mest fantastiska samtal 
om hur vi tyckte att du givit någon respons på något vi 
gjort eller sagt — det fanns inte en enda företeelse som 
verkade för liten eller obetydlig; att du vinklat ut foten,  
att blodtrycket förändrades, att du svettades eller att  
någon av maskinerna du var kopplad till gav ett tecken…
Allt tolkade vi som en början till kommunikation och det 
sporrade oss att fortsätta med beröring och personligt 
riktad kommunikation till dig. 

Vi fortsatte gråta och trösta varandra, intala oss att du 
skulle vakna upp och komma tillbaka till oss.



Nivå III – Lokalt svar

En person på denna nivå kommer:

 *  Vara vaken till och från under dagen.

 *  röra sig mer än tidigare.

 *  Reagera mer specifikt på vad hen ser, hör eller känner.  
Till exempel kan hen vända sig mot ett ljud, dra sig 
tillbaka från smärta och försöka följa en person med 
ögonen när den flyttar sig i rummet.

 *  Reagera långsamt och inkonsekvent.

 *  Reagera på obehag.

 *  Börja känna igen familj och vänner.

 *  Följa några enkla anvisningar som “titta på mig” 
eller “krama min hand”.

 *  Börja reagera inkonsekvent på enkla frågor med 
“ja”, “nej”, eller huvudrörelse.
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Första gången jag visade någon typ av fysisk reaktion 
var cirka tre veckor efter olyckan när jag blev kittlad 
under fötterna och försökte dra undan dem. 

Dagarna efter det började jag ligga vaken med ögonen 
något öppna, men ögonen följde inte med när någon 
rörde sig framför mig. Ena armen började röra sig lite 
och jag kunde klia mig på näsan. 

Jag visade inte något igenkännande för familj eller 
vänner.
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Pappa Håkan:

Här kom ångesten åter med stormsteg. Trots all förbe-
redelse via inläsning och samtal med den fantastiska 
personalen var jag inte förberedd på hur dina första 
tomma och oseende blickar skulle påverka mig. Att 
kroppen skulle läka ihop stod klart, men skulle du alls 
komma att känna igen oss? Förstå och interagera?

Ilskan mot förövaren växte sig starkare här — skulle du 
alls få ditt liv tillbaka eller ens möjlighet att bygga upp 
ett nytt? 
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Mamma Jenny:

Efter cirka tre veckor visade du första tecknet på att du 
började reagera mer specifikt genom att du försökte dra 
undan foten när någon kittlade dig. Det var hemskt att 
se dig bli kittlad när du inte kunde säga ifrån, eftersom 
vi vet hur otroligt kittlig du är. Samtidigt var det en otro–
lig lättnad att veta att du faktiskt kunde reagera och att 
du inte var helt förlamad.  

Jag hade försökt söka tröst i att mannen som låg i säng– 
en bredvid dig hade vaknat upp efter ca två veckor i 
koma och nästan genast börjat visa igenkännande och 
prata med sina anhöriga. Jag vet inte exakt vad som 
hänt honom mer än att han några dagar innan din olycka  
hade ramlat av en cykel och fått blödningar i hjärnan, 
trots att han bar hjälm. 

Jag tyckte att ni borde ha ganska likartade skador och  
därför borde ha liknande uppvakningsförlopp. Då visste  
jag inte hur olika hjärnskador kan påverka olika perso–
ner. När du äntligen började öppna ögonen, men inte 
visade någon reaktion, så blev jag orolig igen. Mannen 
som låg bredvid dig hade ju visat igenkännande direkt 
och kunnat prata så fort han vaknade. Betydde det att 
du kanske aldrig skulle känna igen oss? Eller att du inte 
längre hade förmåga att kommunicera med oss? Jag 
oroade mig väldigt mycket över hur din framtid skulle 
bli. 
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En dag när min syster var på sjukhuset för att träffa dig 
så fick vi möjlighet att prata lite med din läkare. Min 
syster ställde en fråga till läkaren:

 – Finns det någon möjlighet att Malin blir helt åter–
ställd?

Jag fick panik när hon ställt frågan! Jag var inte alls 
säker på att jag ville höra svaret eller hade möjlighet att 
hantera ett negativt besked.

 – Absolut, det är inget vi ser i dagsläget som gör att vi 
kan säga att hon inte har möjlighet att bli helt åter-
ställd, även om det kommer ta lång tid.

Puh, det var så otroligt skönt att höra. Då fanns det i alla 
fall hopp! Min syster såg att jag hade blivit vit i ansiktet 
när hon ställde frågan och bad sedan om ursäkt, för hon 
hade inte tänkt så långt som att jag kanske inte skulle 
kunna hantera ett negativt besked. Jag var dock väldigt 
tacksam över att hon hade ställt frågan som jag hela 
tiden hade gått och funderat över. Efteråt insåg jag att 
det faktiskt hade varit mycket bättre att veta så tidigt som 
möjligt om det varit något som visade på att du skulle få 
livslånga men, för då hade jag kunnat börja ställa in mig 
på det, istället för att gå och oroa mig hela tiden.
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Mormor Monica och bonusmorfar Claes: 

Vid ett besök kunde jag (mormor) inte låta bli att smeka 
dig försiktigt över kinden. Då ryckte du till och vände 
bort huvudet. Jag blev så förskräckt över att jag hade 
irriterat dig, men samtidigt glad över reaktionen för du 
hade inte visat några reaktioner tidigare.

Vi påminde oss om en annan ung kvinna som vi känner 
och som hade vaknat upp efter att ha legat medvetslös/
nedsövd under flera månader till följd av en allvarlig 
trafikolycka. Hon hade haft allvarliga hjärnskador och 
ändå vaknat. Det ingav ett visst hopp men vi hoppades 
på alla sätt att du inte skulle vara så illa skadad. Jag 
(bonusmorfar) minns att jag under denna period började 
be en aftonbön särskilt om att du skulle vakna upp och 
kunna komma tillbaka till ett hyggligt bra liv.

Vi var många som gärna ville träffa dig, men de var 
fortfarande noga med att du inte skulle ha för många 
besökare på rummet samtidigt. Det var också långa 
stunder som ingen fick vara inne på rummet med dig 
för de skulle hålla på med omvårdnad. Det var skönt att 
bara vara nära dig och oron för dig lättade lite när vi fick 
dela den med de andra som kände på samma sätt. Så 
ofta satt vi kvar länge i väntrummet och pratade med de 
andra som var där och hoppades på att få komma in och 
se dig en liten stund. 
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Syster Elin:

Jag kommer ihåg att jag kände ännu mer hopplöshet 
under tredje veckan när du väl började öppna ögonen. 
För att då var det ingen reaktion. Du följde inte med 
blicken, du reagerade inte på något sätt. Jag försökte 
alltid prata med dig, vardagliga saker som ”förstår du så 
kan du blinka” eller ”tryck min hand”, men jag fick ingen 
respons. Det var nästan värre när du öppnade ögonen 
för ”allting som var min syster” fanns inte där. Du rörde 
dig en del i sängen, det verkade som att du hade ont.

En gång när du precis hade bytt rum så kom jag in och  
du låg vänd på sidan. Den sommaren var vädret uruselt, 
men just den dagen var det lite sol ute. Dom hade öppnat  
fönstret och du låg på sidan, med öppna ögon och du 
såg så fridfull ut. Det var som att du låg och tittade ut, 
fast du låg och tittade på ingenting. Men det kändes 
som att det var en ängel i rummet. Det var uppfyllt av 
ljus och du låg där och tittade. Då hade du faktiskt helt 
öppna ögon och du låg lugnt och tittade. Då fick jag en 
känsla av att det fanns någon person där. 

Jag kommer ihåg att jag tänkte att om du bara gav 
minsta lilla tecken på att du förstod att jag vad där… 
att du någonsin kommer förstå att jag var hos dig 
så kommer jag vara nöjd. Det var allt som betydde 
någonting, att du skulle ha någon känsla av att du inte 
var ensam. Att vi var där. Men du visade ingen reaktion 
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när man kom in. Inga tecken på igenkänning. Vilket var 
väldigt tungt. Du visade aldrig något tecken på någon 
känsla av intryck från omgivningen.

Eftersom det inte är bra att ligga länge började de 
sätta dig i en rullstol någon timme om dagen. Jag 
skulle borsta håret på dig. Jag brukade alltid ta mig 
an den uppgiften för jag kom in någon gång när en 
sjuksköterska skulle fixa ditt hår. Jag som vet hur 
håröm du är fick panik och kände att i all den här 
smärtan som du hade med din sargade kropp skulle 
du inte behöva ha att någon terroriserar ditt hår också! 
Efter så många veckor på sjukhuset hade jag lärt känna 
sjuksköterskorna och de brukade låta mig fixa ditt hår 
när jag kom. Jag brukade göra en fläta för att det inte 
skulle trassla till sig så mycket. 

Jag tror att det var andra eller tredje gången som du 
fick komma upp och sitta i en rullstol och jag tänkte att 
när du sitter upp så är det lite lättare att komma åt och 
göra en ordentlig fläta. Jag försökte alltid prata med dig, 
som att du var med. Mest småsaker och jag berättade 
en massa roliga hemligheter som du inte kommer ihåg. 
Men jag bad dig även att göra saker, mest för att det 
skulle kännas som om vi hade en dialog. Jag måste 
prata med dig, även om du inte lyssnar. 
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Jag stod och borstade håret på dig och jag sa:

 – Kan inte du luta huvudet framåt lite grann så jag kan 
komma åt att borsta lite här bak?

Och då gjorde du det! Då fick jag en liten känsla av att 
”jaa... hon hörde mig!”. Och jag fortsatte borsta och 
frågade: 

 –  Malin, kan du hålla i hårborsten medan jag...?

Och då gjorde du den första medvetna rörelsen och tog 
hårborsten ifrån min hand! Mina tårar började rinna, 
för det var ett sånt stort hopp som tändes om att det 
fanns ett medvetande i den där kroppen. Det fanns ett 
medvetande kvar, som hörde och förstod. Den känslan 
hade jag inte haft på flera veckor. Då försökte jag söka 
kontakt med nån av sjuksystrarna där. Jag tror att jag 
frågade: 

 – Förstod hon det där? 

Då började de göra lite småtester där du visade tecken 
på att du faktiskt förstod. Jag ville bara gå ut därifrån 
och ringa till mamma och pappa och berätta att du 
”finns”. En så fantastiskt bra dag! Jag kände mig lycklig 
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för första gången på flera veckor. Och hoppfull. På 
riktigt. Så jag hade svårt att gå därifrån, för nu visste jag 
att du fanns där. Bästa dagen. 



Nivå IV– Förvirrad, orolig

En person på denna nivå kommer:

 *  Vara väldigt förvirrad och rädd.

 *  Inte förstå vad hen känner, eller vad som händer 
runt omkring.

 *  Göra målinriktade försök att ta bort rörelse- 
inskränkningar eller slangar.

 *  Behöva hållas fast för att inte skada sig själv.

 *  Vara mycket fokuserad på sina grundläggande 
behov, det vill säga: äta, lindra smärta, gå och lägga 
sig, gå på toaletten eller gå hem.

 *  Inte förstå att människor försöker hjälpa hen.

 *  Inte kunna förbli uppmärksam eller koncentrera sig 
ens i några sekunder.

 *  Ha svårt att följa anvisningar.

 *  Kunna visa aggressivitet eller flyktbeteende.

 *  Känna igen familj/vänner en del av tiden.

 *  Kunna göra enkla rutinaktiviteter som att äta, klä 
sig eller prata med hjälp.

 *  Ofta prata på ett osammanhängande och/eller opas-
sande sätt med hänsyn till pågående aktivitet eller 
omständighet.
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Cirka fyra veckor efter olyckan började jag visa större 
orolighet i kroppen och jag började dra i mina olika 
slangar för att försöka få bort dem. 

Mina fysiska skador hade läkt så pass mycket att jag 
nu kunde halvligga, fastspänd i en rullstol. 

Jag visade fortfarande inte något igenkännande och 
kunde försöka slå bort en hand som skulle hjälpa mig 
med något. 

Jag kunde inte prata eftersom jag fortfarande var 
kopplad till en respirator.
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Pappa Håkan:

När du började kunna sitta upp hände en del saker. 
Blicken var inte längre helt tom och jag upplevde att du 
tidvis såg mig och förstod vem jag var. Promenaderna ut  
och miljöombytena var positiva — sedan blev du en jobbig  
patient som försökte koppla bort en del utrustning. 

Det kändes bra på ett sätt — du visade en tydlig vilja. 
Personalen upplevde nog att det blev en hel del 
merarbete.
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Mamma Jenny: 

Det var när du kom in i nästa nivå i kognitionsskalan 
som jag började förstå vilket bra stöd kunskapen om  
Ranchos Los Amigos är. Det var jobbigt att se hur rast–
lös du var i kroppen och hur förvirringen och rädslan 
lyste i dina ögon. För att jag inte skulle må alltför dåligt 
försökte jag se allt det jobbiga du gick igenom som 
positiva tecken på att du gjorde framsteg i rätt riktning. 

Det hade gått nästan en månad efter olyckan och du 
kunde ännu inte andas utan hjälp. Du hade därför 
fått trakeotomi, en tub direkt in i halsen, vilket också 
innebar att du inte kunde få fram några ljud ur munnen. 
Du hade ögonen öppna och kunde följa saker med 
blicken, men visade inte att du kände igen oss. 

Efter det att du blivit tillräckligt vaken för att få sitta 
fastspänd i en rullstol kändes det som din utveckling 
gick mycket snabbt framåt. De första dagarna när vi 
kunde ta med dig på små promenader i rullstol satt du 
bara helt stilla, utan att reagera på något. Efter ett par 
dagar så började du visa stor oro i kroppen. Jag kommer 
ihåg hur jag körde dig i rullstolen, fram och tillbaka i 
sjukhuskorridorerna, eftersom det verkade lugna dig. 
Så fort jag stannat fick du ett utryck av panik i ögonen 
och började kasta dig fram och tillbaka i rullstolen och 
försökte ställa dig upp. Det var tur att du var fastspänd 
för annars hade du ramlat ur stolen. Det var hemskt att 
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se din panik över att vara stilla och fastspänd. 

Ungefär samtidigt som du började uppvisa rastlösheten 
kopplade de på ett litet munstycke till ditt trakeostomi-
rör som skulle göra så att du kunde få fram ljud. Du 
förstod nog inte hur du skulle göra. Istället kom du 
snabbt på att om du hostade till så flög munstycket ut 
och det blev lite kalabalik runt dig innan de fått den på 
plats igen. Det verkade som du gillade uppståndelsen, 
för bara ett par sekunder efter att den var på plats igen 
såg det ut som du tog sats för att kunna hosta hårt så 
den flög riktigt långt. När du hostat ut den en femte 
gång gav de upp försöket med att få ljud ur din mun på 
det sättet.

Några dagar efter det misslyckade försöket med mun–
stycket sa läkaren att du nu andades så bra själv att de  
ville testa att ta bort trakeostomiröret ur din hals. 
Jag och min syster var hos dig då och fick vara kvar i 
rummet medan de tog bort den. Vi stod och tittade ut 
genom fönstret och väntade på att de skulle bli klara. Så 
fort de gett oss klartecken vände vi oss om. Du låg helt 
stilla i sängen och tittade rakt upp i taket. 

 – Malin, du kan prata nu. Kan du säga ”hej”? frågade 
läkaren.
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När hon sa det så tändes plötsligt ett ljus i dina ögon 
som jag inte hade sett förut. Du fick liv i ögonen, du såg 
glad ut. Och så väste du fram:

 – Heeej.

Åh, det var så fint! För det första, att du förstod att 
någon gav dig en instruktion om att säga ”hej”. Det 
visade ju att det fortfarande fanns en ganska bra 
aktivitet i din hjärna. Och att du lyckades säga precis 
det som hon hade sagt, du väste fram det och det gick 
bra. Det var helt fantastiskt! Då började vi jubla! Jag, 
min syster, läkaren och en av de andra patienterna som 
låg på din sal. Och så började jag gråta. Glädjetårar! 
Underbart! 

Jag blev så glad att jag inte visste vart jag skulle ta 
vägen. Jag ville att alla skulle få veta vilka framsteg 
du gjort. Men den som var mest prioriterad var din 
”Allrakäraste syster”. Stackarn. Hon hade varit hos 
dig flera timmar varje dag sedan olyckan. Just denna 
eftermiddag var hon hemma och packade för hon skulle 
på semester till Piteå. Elin hade lämnat dig några 
timmar tidigare och skulle inte få se dig igen på ett par 
veckor. När hon lämnade dig hade du tittat på henne 
utan att du visade något igenkännande. Jag ville inte att 
det var det minnet av dig hon skulle ha med sig upp till 
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Piteå, så jag ringde upp henne inom fem minuter från 
att du väst fram ditt första ”Heeej”.

 – Elin, Elin! Det är någon som vill prata med dig! sa jag 
och lade luren vid ditt öra.

 – Hallå? sa Elin.

 – Hej! svarade du då, mycket tydligare denna gång.

Elin fick inte fram ett ljud, hon började stört–tjura i 
telefonen.

 – Förlåt…  sade du då och såg verkligen olycklig ut.

 – Malin, hon är inte ledsen för att du har gjort någon–
ting dumt mot henne, hon är bara glad — det är 
glädjetårar! sade jag och tog telefonen ifrån dig. 

 
Jag berättade för Elin vad som hänt och hon var 
naturligtvis jätteglad.

Att du sa ”förlåt” var jättegulligt. Det visade ju också 
att du hade empati; att du förstod att ”hon är ledsen, 
jag måste ha gjort någonting dumt så jag måste be om 
ursäkt”.
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Nivå V – Förvirrad, olämplig, ej orolig

En person på denna nivå kommer:

 * Kunna bibehålla uppmärksamhet bara några minu-
ter.

 * Vara förvirrad och ha svårt att förstå saker utanför 
sig själv.

 * Inte känna till datum, var hen är eller varför hen är 
på sjukhuset.

 * Inte kunna påbörja eller slutföra vardagliga aktivi-
teter, till exempel att borsta tänderna, även när det 
är fysiskt möjligt. Hen kan behöva steg–för–steg 
instruktioner.

 * Bli överbelastad och rastlös om hen är trött eller när 
det finns för många människor runt omkring. 

 * Har ett mycket dåligt minne, kommer att minnas 
tidigare händelser före olyckan bättre än sin dagliga 
rutin eller information hen har fått efter skadan.

 * Kunna fastna på en idé eller aktivitet och behöver 
hjälp att byta till nästa aktivitet.

 * Fokusera på grundläggande behov som att äta, 
lindra smärta, gå och lägga sig, gå på toaletten eller 
gå hem.
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Nästan exakt en månad efter olyckan tog de bort mitt 
trakeostomirör så jag kunde börja prata. Det var först 
då jag började visa att jag kände igen min familj och 
mina vänner. 

Generellt var jag positiv till allt, jag förstod inte alls 
vad som hände runt mig och verkade bara glad över 
uppmärksamheten jag fick av sjukvårdspersonalen 
och mina anhöriga. Min kropp visade dock att jag blev 
väldigt rastlös om jag inte blev stimulerad.

Jag behövde detaljerade instruktioner för att förstå 
vissa saker; exempelvis så kunde jag titta oförstående 
på en glass och behöva bli instruerad att ta bort glass-
pappret innan jag kunde börja äta den. Jag förstod 
fortfarande inte att jag varit med om en olycka och var 
på sjukhus.
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Mamma Jenny:

När du väl kunde prata igen så såg vi flera tecken på 
att du kommit till nästa  nivå i skalan över kognitiva 
funktionsnivåer.

Inom en timme efter det att du väst fram ditt första 
”Heeej” kom din läkare in för att bedöma ditt tillstånd.

 – Vad heter du? frågade han.

 – Malin, svarade du snabbt.

 – Vet du var du är? frågade läkaren.

 – Norrland, sa du efter att ha tänkt en stund.

 – Du är på Karolinska sjukhuset i Solna, du har varit 
med om en olycka. Kan du tala om ditt födelsedatum?

 – First of april, nineteen eighty–five, svarade du. 

På engelska. Tydligt och klart. Okej, vad bra. Hon förstår 
frågor, vet vad hon heter, kan sitt födelsedatum och 
hon kan fortfarande prata engelska. Fantastiskt. Så 
imponerad och glad jag blev! Att du inte visste var du var 
kanske inte var så konstigt. 
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Det skulle dock visa sig att du trodde att du var i Norr–
land under hela tiden som du var kvar på Karolinska. 
Det spelade ingen roll att du fick berättat för dig flera 
gånger per dag att du var på Karolinska i Solna efter en 
olycka. Du fortsatte svara ”Norrland” när någon frågade 
om du visste var du var. Varför du trodde att du var i 
Norrland fick vi aldrig riktigt klart för oss. 

Kanske var det för att du varje sommar brukar vara 
några veckor i Piteå och planerat att åka dit den här 
sommaren med? Eller var det för att senast du hade 
varit på sjukhus var när du följt med en vän till lasarettet 
i Luleå efter att han brutit fotleden när ni åkt skateboard 
där?
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Bonuspappa Kenneth:

Som vanligt kom jag till sjukhuset direkt efter jobbet för 
att se hur det var med dig och för att hålla er sällskap 
under besökstiden. Din mamma, Jenny, kom precis ut 
från rummet med dig i rullstol och jag förstod genast att 
något fantastiskt hade hänt. Jenny strålade av lycka och 
du visade att du kände igen mig.

 – Hej Kenneth, sa du så fort du såg mig. 

Otroligt! För mindre än ett dygn sedan satt du i rullstolen 
med ögon som inte visade något igenkännande — och 
nu kunde du prata med mig!

 Vi gick in i dagrummet och precis när vi satt oss kom både 
dina far– och morföräldrar. Ingen visste ännu att du visade 
igenkännande och kunde prata, så stämningen i rummet 
blev väldigt uppslupen när det gick upp för alla vilka 
framsteg du gjort det senaste dygnet. Du satt i din rullstol 
och såg lycklig ut. Det såg ut som om du satt och lyssnade 
på oss och mådde bra. Jag tror att alla andra kände på 
samma sätt som jag. Att en del av vår oro nu släppte. Det 
var skönt att kunna sitta och prata om lite allt möjligt, med 
dig närvarande bredvid oss. 

Jag hade suttit och berättat om IFK Norrköpings 
senaste vinster när din farfar frågade dig om vilket lag 
du håller på. 
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 – Peking, så klart! svarade du till min stora glädje och 
förvåning. 

Imponerande, att du kom ihåg att laget jag håller på 
kallas för Peking, med tanke på att du aldrig visat 
fotbollsintresse tidigare.

 – Malin, du som bor på Söder borde väl hålla på 
Hammarby?, sa din farfar då.

 – Bajern, bärs och rakade brudar, svarade du.

Oj vad vi skrattade åt det. Vilken sak att plötsligt komma 
på att säga, för det var ganska adekvat ändå. Ja, den 
ramsan hänger ju ihop med Hammarby så varför inte? 
Åh, det var en så härlig, positiv stund med dig. Tänk att 
du, trots din allvarliga hjärnskada, visste att Peking är 
det bästa fotbollslaget!
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Mamma Jenny:

På grund av infektionsrisken hade vi under tiden du legat  
i koma varit väldigt restriktiva med vilka av dina vänner 
som fick komma och besöka dig. Nu när du vaknat till 
släppte vi lite på restriktionerna. Du älskade att få besök.  
När du var ensam, eller bara med närmsta familjen var 
du ganska rastlös, men när kompisar kom blev du lugn 
och satt gärna stilla och pratade. 

Det var så många som ville komma och hälsa på dig, så 
jag fick göra ett schema över dina besök, för att det inte 
skulle bli för mycket på en gång. Läkarna hade ju sagt 
att det var viktigt att din hjärna fick vila och att du helst 
inte skulle bli överstimulerad.

Jag såg till att hålla mig i närheten när du hade kompi-
sar på besök. Till dem som träffade dig första gången 
efter olyckan såg jag till att ge lite information om hur 
dina skador hade påverkat ditt utseende och hur du  
pratade, för att de inte skulle bli alltför chockade när de 
träffade dig. Du hade blivit så tunn och hålögd, en del  
av ditt huvud var rakat efter att de opererat in tryckmäta-
ren och du hade fullt med sår och nya ärr på armarna  
och benen. Jag förvarnade också om att de inte skulle  
tro på allt du sa, eftersom det lät som du fantiserade 
ihop en massa konstiga saker när du pratade.
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Du sa en gång under den här perioden att dina tankar  
kändes som små rosa moln som svävade runt och  
plötsligt krockade. När du gett mig den beskrivningen 
kunde jag nästan förstå varför dina meningar blev så  
konstiga; du började berätta något, kom inte ihåg fort-
sättningen utan resten av meningen blev något helt 
annat. Ett exempel var när någon hade frågat hur du fått 
ärren på överarmen och du svarade: 

 – Jag var ute och skatade, blev påkörd av en bil, som 
släpade mig längs havsbotten.

Då var det troligtvis tre små rosa moln som hade krockat 
under tiden du svarade på frågan.
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Mormor Monica och bonusmorfar Claes: 

Vilken stor glädje och lättnad vi kände när du kunde 
börja vara uppe i rullstolen och visa att du kände igen  
oss. Även om du från början bara visste att vi var släkt–
ingar, men inte riktigt vilka. Det var också lättare att få 
träffa dig när du kunde sitta en stund i dagrummet, men 
eftersom du har många vänner och släktingar kändes 
det ibland som det blev alldeles för mycket för dig.

Du var väldigt orolig i kroppen och rörde dig mycket 
i rullstolen och plockade med kläderna och filten. Vi 
tänkte att du kanske behövde något att pilla med, så vi 
tog med en liten plastkub med kulor i som man kunde 
rulla genom hål i kuben. Du blev intresserad och höll på 
med den en kort stund, men vi insåg att den, även om 
den var enkel, krävde för mycket psykisk koncentration.

Det var en helt fantastisk känsla av glädje när Jenny  
ringde och berättade att personalen tagit bort ditt 
trakeostomirör i halsen och att du hade varit kontaktbar 
och sagt ”Hej” samt kunnat berätta ditt födelsedatum 
(på engelska!). Detta besked var nog den lyckligaste 
stunden för oss när vi fått följa din långa och tuffa 
rehabiliteringsresa. Att du nu var vaken och kunde tala 
och rätt besvara en relativt komplicerad fråga, gav stort 
hopp för framtiden, även om vi förstod att det rörde sig 
om en lång, lång resa.
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Vi fick plötsligt veta att du skulle flyttas till Frösunda 
Rehab Station. Vi tyckte att det kändes alldeles för tidigt 
och undrade om det inte mest berodde på plats– och 
perso-nalbrist på avdelningen på Karolinska än på att 
du kommit så långt i ditt tillfrisknande.

Vi följde med dig till Frösunda första dagen och åt lunch  
tillsammans med dig och din mamma. Du hade fort-
farande svårt med att styra dina rörelser så maten 
hamnade inte bara i munnen. Du var på väldigt gott 
humör bland annat för att du hade fått en rullstol som 
du kunde manövrera själv och för att det var spännande 
att komma till ett nytt ställe. Du åt snabbt och sedan 
började du i full fart köra runt bland borden i matsalen 
ända tills du blev så fysiskt trött att jag fick hämta dig 
och köra dig tillbaka till bordet. Efter en kort stund var 
du iväg igen runt omkring i matsalen. 

Det kändes ganska oroligt att lämna dig på Frösunda 
och dagen därpå meddelade de att de inte hade resurser  
att ta hand om dig utan du fick återvända till Karolinska 
och vara där några veckor till.
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Pappa Håkan:

Den här fasen upplevde jag tydligast när du skulle flyttas  
till Frösunda Rehab Station. Du var förvirrad och oredig 
stora delar av tiden, men samtidigt började delar av din 
personlighet titta fram, till exempel humorn. 

När du blev för rörlig för Karolinska skulle du flyttas 
till rehabavdelningen på Frösundavik, men redan inom 
ett par dygn hade du ”straffat ut” dig därifrån för att du 
var så rörlig. Du gick och stödde på ditt svårt skadade 
ben, tog dig ut via altandörren och behövde helt enkelt 
mycket mer tillsyn är vad som kunde tillhandahållas 
där.

Vi fick återvända till Karolinska och checka in där i vänt– 
an på en plats på Danderyds slutenvård för hjärnskade– 
rehabilitering. I denna långa process fick vi många goda  
skratt tillsammans — du visade din humor men kom inte 
ihåg vad du sagt, så det blev många ”favoriter i repris”. 
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Nivå VI – Förvirrad, lämplig

En person på denna nivå kommer:

 * Vara något förvirrad på grund av sitt dåliga minne 
och problem med tänkande.

 * Ha ett långtidsminne med mer djup och detalj än 
närtidsminne.

 * Kunna följa ett schema med lite hjälp, men bli för- 
virrad av rutinförändringar.

 * Veta månaden och året om det inte finns ett allvar- 
ligt minnesproblem.

 * Med hjälp kunna borsta tänderna, klä på sig, äta etc.

 * Veta när hen behöver använda badrummet.

 * Göra eller säga saker för fort, utan att tänka först.

 * Veta att hen är på sjukhus på grund av en skada 
men inte förstår alla de problem hen har.

 * Vara mer medveten om sina fysiska problem än sina  
kognitiva problem.

 * Associera sina problem med att vara på sjukhuset 
och tro att hen kommer att bli bra så snart hen går 
hem.
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Cirka tio veckor efter olyckan flyttades jag över till 
Danderyds slutenvård för hjärnskaderehabilitering.

Jag förstod inte riskerna med att gå upp ur sängen 
utan hjälp. Mitt vänstra ben var ännu inte läkt, min 
balans var nästan helt borta och jag var allmänt svag  
i kroppen. 

Mitt långtidsminne var det inga problem med. Jag 
kunde komma ihåg alla mina olika koder och lösenord 
från innan olyckan. Det var värre med korttidsminnet. 
Jag kunde inte komma ihåg vilka besökare jag haft 
tidigare under dagen. 

När jag blev inskriven vid Danderyds sjukhus hade jag 
sagt att jag inte åt kött. Jag har flera vänner som är  
vegetarianer och jag var själv vegetarian en period i 
tonåren. Jag gissar att jag fick för mig att jag fortfarande 
var tonåring vid inskrivningssamtalet, så därför fick 
jag bara vegetarisk mat på slutenvården.

Det var först nu som jag förstod var jag var och att det 
hade hänt mig något allvarligt; det hela var inte bara 
en ond dröm.
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Syster Elin:

Du hade hamnat på Danderyd, du tyckte inte att det var 
alltför roligt där och du glömde bort dina begränsningar. 
Du hade svårt att förstå att det skulle finnas restriktion- 
er. Till exempel att du skulle kalla på personal ifall du 
behövde gå på toaletten om nätterna. Du hade ett larm 
på mattan under sängen, så personal kom springande 
ifall du inte ringt på dem innan du skulle gå upp. Men du 
tyckte ju faktiskt att du kunde gå på toaletten själv, du 
behövde inte hjälp med att någon skulle passa dig. Så du 
rullade ihop larmmattan och gömde under sängen. Du 
och dina vårdare hade väl olika syn på det där. 

Jag kommer ihåg en gång när jag var på Täby Centrum 
med barnen och du ringde och sa; 

 – Hej. Jag vet inte var jag är någonstans.

 – Näähe, men är du inte på sjukhuset?

 – Nä, jag skulle gå ut och köpa tidningen men nu hittar 
jag inte tillbaka.

Det ösregnade ute och jag fick lite panik. Du skulle ju 
inte gå en meter själv och förhoppningsvis hade du 
tagit rullstolen i varje fall. Och så var du vilse på en 
parkering. Någonstans. På Danderyds område. Så jag 
sa till dig att ha telefonen i närheten och stanna kvar 
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där du var så skulle jag ringa tillbaka. Jag hittade ett 
visitkort från Danderyd och var väldigt arg när jag ringde 
till avdelningen och sa;

 – Hej, jag är syster till Malin som är patient hos er. Hon 
verkar tydligen inte vara kvar på er avdelning utan 
hon är ensam ute på en parkeringsplats någonstans.

 – Oj då!

Jag hörde paniken hos dem också.

 – Jag skulle verkligen uppskatta om ni kunde leta reda 
på henne och ta tillbaka henne.

Sen ringde jag tillbaka till dig och frågade vilken port 
du var vid och pratade med dig tills de hade hittat dig. 
Efter det fick du ett armband med ett larm som tjöt när 
du gick utanför dörren. Om du ville gå ut behövde du säga 
till sköterskorna som arbetade vart du var på väg och vad 
du skulle göra där, så de kunde stänga av det tillfälligt 
när de visste att du inte skulle gå vilse. Jag kommer ihåg 
paniken jag kände när du ringde och sa att du inte visste 
var du var någonstans. Men senare kände jag mig lite 
taskig som hade ringt och skvallrat så att du blev “inlåst” 
i fortsättningen.
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Vännen Lena:

Redan på Karolinska var det ju uppenbart att du inte 
mindes våra, eller andras, besök. Och du blandade ihop 
folk. På Danderyd när du började minnas saker kunde 
du ibland säga rätt namn på personer. Där fick du bara 
ha besök ett par timmar om dagen, resten av tiden 
kändes det som om du var väldigt ensam. 

Det var hjärtskärande att komma dit och du sa att det 
kändes som om tiden gick baklänges. Du ville att vi 
skulle vara där, alla i din familj och vänner. Vi pratade 
om personer som varit där tidigare, men då hade du 
inget minne av det. Då fattade man ännu mer hur 
fruktansvärt det måste vara för dig att vara där; vara 
förvirrad, inte känna någon och tro att man är övergiven 
av världen. Och sen behövde jag åka hem därifrån! Vi 
visade bilder på folk som hälsat på i mobilerna. Men 
det var inte riktigt så att du själv kunde sitta och glo i 
mobilen, sms:a eller ha kontakt. Vi ville att du skulle 
komma ihåg att vi hade varit där, och att alla andra hade 
varit där. 

Då kom idén att vi skulle köpa en polaroidkamera. Vi 
gjorde det och skrev en liten instruktion. Att sen komma 
tillbaka ett par dagar senare och se att dina föräldrar 
hade gjort den här roliga föräldrar–kaos–bilden. Då 
kändes det så bra. Då fick man en mycket bättre bild av 
vad som hände. Du fick ju besök varje dag, och av olika 
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personer också. Du fotograferade dina besök och satte 
upp bilden på väggen. Ibland så kanske det blev flera 
bilder, det fylldes på ganska snabbt. Innan kameran fick 
du också besök varje dag, men så fort det besöket hade 
gått så glömde du bort det. Det var säkert skönt för dig 
att se de där bilderna. Men det var också jätteskönt för 
oss att få se alla som hade varit där och besökt dig. Det 
var bra för alla tror jag. 

Vi köpte först en annan kamera, en lite nyare polaroid, 
men den här var mycket roligare.  När jag berättade 
läget för säljaren; att den är till någon som kanske har 
lite svårt att hantera en kamera… Då gav han en sån 
ny, som ser ut som någon slags Hello Kitty–version 
av en polaroid. Jag tänkte att den blev bra för den var 
superenkel. Men sen gick jag tillbaka och bytte, för det 
kändes som att eftersom du har arbetat i tryckeri och 
du är grafisk designer så skulle du gilla det här med 
”original”. Då kändes det bara fel att köpa en sån där 
plastsak, så jag gick tillbaka och bytte till en som var 
original men lite ombyggd. Jag tror att det var bra. Han sa 
att bilderna med den kameran kan bli lite dåliga och det 
kan bli lite ojämnt. När jag gick tillbaka till tunnelbanan 
sen så tänkte jag att det är ju perfekt. Men vi trodde inte 
att du skulle ha användning för den såhär länge.
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Pappa Håkan:

Flytten till Danderyd innebar en stor förändring. Du fick 
eget rum och fasta tider för olika aktiviteter istället för 
den ständiga uppmärksamheten du haft på Karolinska. 
Det gjorde dig ganska missnöjd och uttråkad.

Korttidsminnets stora brister blev allt tydligare i takt 
med att du nu blev allt mer kommunikativ. Jag minns 
dagar då jag var hos dig och lämnade rummet flera 
gånger för att äta, gå på toaletten och prata med perso-
nal. Varje gång jag återvände blev du lika glad över att 
jag kommit — då hade du glömt att jag nyss varit där 
och lämnat rummet några minuter.

Det som var positivt var att flytten öppnade upp för 
besök av kompisar på ett annat sätt än på Karolinska. 
Din kamera och fotoväggen du påbörjade känner jag 
som den första strategin du utvecklade för att hjälpa 
dig själv med strukturer för att träna minnet eller 
kompensera för det.
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Mormor Monica och bonusmorfar Claes: 

När du kommit till Danderyd var det svårt att få tid att 
träffa dig. Det var kort besökstid eftersom dagarna var 
upptagna av olika rehabiliteringsinsatser och dina vänner 
var prioriterade att få träffa dig. Så vi kom långt ner på 
din mammas ” besöksschema” som hon gjorde upp med 
dig. Du trivdes inte alls på Danderyd, var lättirriterad, 
kände det som om du satt i fängelse och längtade hem. 
Då var det svårt att lämna dig när vi varit på besök, sam-
tidigt som vi märkte att du inte orkade med så långa 
besök. Vi tog med middag åt dig några gånger som vi åt i 
sjukhusparken. Då blev du lite glad och vi hade det alltid 
trevligt tillsammans. Din humor var tillbaka!

På ditt rum hade du ett schema över dagens aktiviteter. 
Det suddades ut på kvällen och sedan skrevs nästa dags 
schema in. Det visade klart och tydligt vad som skulle 
hända samma dag, men eftersom korttidsminnet var så 
svagt hade du inget stöd för vad som hade hänt tidigare 
och vad som skulle hända längre fram. Jag köpte då en  
kalender där du kunde anteckna dag för dag och timme 
för timme vad du skulle göra. Du verkade glad för det 
och det hjälpte dig att få större grepp om tillvaron. 

Det allra bästa som hände dig under tiden på sluten–
vården var polaroidkameran du fick av dina vänner så 
du kunde dokumentera vilka som hälsat på dig. Bilderna 
blev också ett bra samtalsämne vid besök.



Nivå VII – Automatisk, lämplig

En person på denna nivå kommer:

 * Kunna följa ett uppsatt schema.

 * Utan hjälp kunna göra rutinmässig självomsorg, till 
exempel klä på sig eller äta .

 * Ha problem i nya situationer och kan bli frustrerad 
eller agera utan att tänka först.

 * Ha orealistiska planer för framtiden.

 * Vara oförmögen att tänka på konsekvenserna av ett 
beslut eller en handling och överskatta förmågor.

 * Vara omedveten om andras behov och känslor.

 * Vara oppositionell/icke samarbetsvillig.

 * Vara oförmögen att känna igen olämpligt socialt 
beteende.

 * Ha problem med att planera, börja och fullfölja akti- 
viteter.

 * Ha problem med uppmärksamhet i störande eller 
stressiga situationer; till exempel familjesamlingar, 
arbete, skola eller sportevenemang.

 * Fortsatt behöva övervakning på grund av minskad 
säkerhetsmedvetenhet och bedömning. Hen förstår 
fortfarande inte fullt ut effekterna av sitt fysiska 
eller kognitiva problem.

 * Tänka långsammare i stressiga situationer.

 * Vara oflexibel, rigid i sitt tänkande och envis. 
Beteenden är dock en konsekvens av hjärnskadan.

 * Kunna prata om att göra något, men ha problem att 
faktiskt genomföra det.
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Strax efter flytten till slutenvården på Danderyd 
började jag tjata om att jag ville flytta hem. 

Jag kunde inte alls förstå vad det var för mening med 
att träna på att handla och laga mat tillsammans med 
en arbetsterapeut när jag lika gärna kunde göra det 
själv hemma. Jag var oppositionell och definitivt inte 
samarbetsvillig när de skulle tala om för mig hur jag 
skulle göra för att koka potatis. 

Helt klart överskattade jag mina förmågor och hade 
orealistiska planer för framtiden. Det hade nog inte 
gått så bra om jag hade flyttat hem direkt när jag 
började tjata om det.
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Mamma Jenny:

Du började ganska snabbt efter flytten till Danderyd visa 
att du inte ville vara kvar. Första dagen du var där sa du:

 – Vad skönt det är att inte längre vara i Norrland, 
nu är jag nästan hemma. Jag kan till och med se 
Roslagsbanan från mitt fönster!

Det var början på ditt tjat om att du inte ville vara kvar 
på sjukhuset längre. Alla rehabiliteringsövningar de ville 
få dig att göra möttes av opposition. Du visade absolut 
ingen samarbetsvilja.

Efter några veckor, när ditt ben var tillräckligt läkt 
för att du skulle kunna stödja på det, fick du börja ha 
permission på helgerna. Under lång tid såg vi till att 
någon alltid var med dig när du var hemma eftersom vi 
märkte att du hade lågt säkerhetsmedvetande. För mig 
var det många veckor av oro över vad du skulle kunna 
råka göra för skador mot dig själv. Första natten du 
fick testa att sova ensam hade jag varit hos dig tills du 
tagit dina sömntabletter och gått och lagt dig. Sedan 
kom jag tillbaks på morgonen när det var dags för dig 
att stiga upp. I köket stod en helt sönderbränd kastrull! 
Du hade tydligen vaknat på natten, varit sugen på något 
att äta och bestämt dig för att värma några rester på 
spisen. Sedan gick du och la dig igen. Som tur var hade 
du vaknat av den brända lukten och kunnat stänga av 
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spisen. Efter den incidenten försökte jag övertala dig 
att gå med på att få en timer installerad till spisen, 
men du totalvägrade. Du kunde absolut inte se vad det 
skulle fylla för funktion. Du hade ju inte haft några som 
helst problem med att laga mat på den spisen under 
de dryga tio år som du bott där. Incidenten med den 
sönderbrända kastrullen var naturligtvis helt borta ur 
ditt minne.
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Pappa Håkan:

Du hade ett brett och bra schema på Danderyd med tider  
hos olika specialister som arbetsterapeut, logoped, sjuk- 
gymnast, psykolog och så vidare.

Själv uppfattade du dock detta som extremt inrutat 
och kände dig fängslad, du antog en tuffare attityd mot 
omvärlden (förutom mot en i dina ögon gullig psykolog-
vikarie) och började arbeta för att bli ”frisläppt”. Du 
trodde betydligt mer om din egen förmåga än vad som 
var realistiskt och det visade sig på olika sätt genom att 
du inte klarade uppgifter som att laga mat eller hitta 
mellan olika platser i närområdet.  

Övningarna i den anpassade hemmiljön var bra, men 
visade att det var ganska långt kvar innan du på ett 
säkert sätt skulle kunna klara dig på egen hand.
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Mormor Monica och bonusmorfar Claes: 

Den 9 augusti 2015 fick du din första permission några  
timmar för att vara med och fira systersonens födelse-
dag. Det var ganska många barn och vuxna där och alla 
ville prata med dig och visa sin glädje över att du kunde 
vara med. Det blev jobbigt och rörigt för dig. Du blev fort 
trött, men vi märkte också att du hade förmåga att dra 
dig undan och stänga av yttervärlden en stund. Det har 
säkert varit till stor hjälp för dig under återhämtningen.

Du började bli intellektuellt och kognitivt allt klarare 
och vi tyckte att vi kunde märka att du hade förändrats 
mot vad du själv senare kallat ”Malin 2.0”. Du uppfatta-
des som lite mindre sluten, tuff och snabb i intellektet 
jämfört med före olyckan. Vi upplevde redan då att du 
blivit något mer öppen och intresserad av omgivningen. 
Du var långsammare men gav samtidigt över tiden allt 
bättre feedback i samtalen. Den drastiska och mycket 
träffande humorn fanns kvar och började bryta igenom 
allt mer ju längre tiden gick efter olyckan.

För att testa vad du klarade av inför eventuell utskrivning  
skulle du bjuda oss, din mamma och Kenneth på middag 
i en träningslägenhet på Danderyd. Du var på uruselt 
humör, väldigt irriterad över att behöva göra det i en 
”låtsaslägenhet” i stället för hemma. 

Men du gick in för uppgiften med all den energi som är 
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så typisk för dig. Vi blev väldigt imponerade över att du 
ordnade, utan någon hjälp av oss, en god middag med 
pasta och köttfärssås. 

Vid den tiden var det en stor prestation av dig att kunna 
läsa och följa ett recept! Särskilt som du samtidigt blev 
ganska distraherad av din treåriga, livliga systerson som 
också var med. Extra imponerade blev vi över bullarna 
du bakade. Dels var det första gången i ditt vuxna liv 
som du bakade bullar och dessutom var det de godaste 
bullarna vi någonsin ätit!
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Nivå VIII – Målmedveten, lämplig

En person på denna nivå kommer:

 * Inse att hen har ett problem med sitt tänkande och 
minne.

 * Börja kompensera för sina problem.

 * Vara mer flexibel och mindre rigid i sitt tänkande. 
Till exempel kan hen komma med flera lösningar på 
ett problem.

 * Vara redo för utvärdering av lämplighet avseende 
bilkörning eller arbetsträning.

 * Kunna lära sig nya saker i en långsammare takt.

 * Snabbt bli utmattad i svåra, stressiga eller akuta 
situationer.

 * Vara deprimerad och/eller irriterad.

 * Ha låg frustrationstolerans, vara argumenterande 
och självcentrerad och lätt bli arg.

 * Visa dåligt omdöme i nya situationer och kan behö-
va hjälp.

 * Behöva vägledning när beslut ska fattas.

 * Ha kognitiva problem som kanske inte är märkbara 
för personer som inte kände personen före skadan.
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Direkt när jag skrevs in på Danderyd började jag äta 
antidepressiv medicin i förebyggande syfte för att 
lättare kunna hantera den depressionen som brukar 
komma som en del av den kognitiva återhämtningen.

Jag var argsint och hade extremt låg frustrations– 
tolerans under hela tiden som jag var inskriven på 
slutenvården. Jag verkligen avskydde att vara där och 
hade ingen förståelse för att det kunde vara bra för 
mig. Min ilskna period kom nog redan i samband med 
Nivå VII (se s. 90).

Lite drygt tre månader efter olyckan blev jag äntligen 
utskriven från slutenvården på Danderyd. När jag väl  
fått flytta hem så blev jag arg mer sällan, men jag hade  
fortfarande låg frustrationstolerans och var fortsatt 
självcentrerad. 

Jag började inse att jag hade dåligt omdöme och svårig– 
heter med att fatta beslut, så jag såg till att be om råd 
när ett beslut skulle fattas.
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Mamma Jenny:

Din ilska började komma när du var på slutenvården 
på Danderyd. Det var lite runt rättegången i början av 
september också, men sen blev det värre. Det märktes 
att du var extremt rastlös, du kunde inte sitta still 
och behövde ha saker att göra hela tiden. Behövde ha 
stimulans hela tiden. Fastän alla talade om för dig hur 
viktigt det var att du skulle vila. 

När vi satt och drack thé på kvällen under besökstiden 
så kunde vi sitta och prata helt som vanligt och plötsligt 
började du skrika: 

 –  JAG HATAR DEN HÄR JÄVLA SKITEN!

Skrek du jättehögt, så alla i matsalen vände sig om och 
tittade på dig. Och då svarade jag: 

 – Mmm, jag förstår det Malin, för det är verkligen för 
jävligt. Men nu är vi där vi är, och vill du ha en kaka 
till? ungefär, fick jag säga då. 

Eller börja leda bort ditt fokus mot något annat; efter–
som du hade så dåligt närminne så kom du inte ihåg att 
du precis hade blivit arg. Du kunde säga: 

 – Ah, kan jag få en macka med ost?
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Att du varit så arg nyss hade försvunnit. Men fem minuter  
senare kunde du få ett nytt utbrott och skrika: 

 – JAG HATAR DEN HÄR JÄVLA SKITEN!

Det var det du skrek varje gång; ”jag hatar den här jävla  
skiten”. Det kom lite då och då att du skrek till på det 
sättet. Det var många som var och hälsade på dig som  
tyckte att det var rätt jobbigt att du fick de där vredes-
utbrotten. För jag tror att alla kände med dig och förstod 
att du gjorde det. Det gjorde ont i hjärtat att veta att du 
var där du var och att det var så jobbigt för dig. Att du 
behövde bli så arg. 

Men tack vare att jag hade läst om skalan över kognitiva 
funktionsnivåer så förstod jag att det var en del i ditt 
tillfrisknande att gå igenom ett stadie där du var arg på 
allt och alla. Jag såg det som ett positivt tecken och lät 
dig vara arg. 
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Syster Elin: 

Jag kommer ihåg att jag var jätterädd när du skulle 
flytta hem, just det här med att du skulle glömma att 
stänga av spisen eller låsa dig ute eller såna där saker. 
Vi pratade om att sätta timrar på alla eluttag. 

Du hade också jättestora problem med att hantera 
förändringar eller ändrade planer. Om vi bestämt något 
gick det inte att justera, för även om man föreslog att 
ses fem minuter senare blev du jättesur. 

Det blev för jobbigt för din hjärna att ställa om.
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Pappa Håkan:

Mina minnen från denna fas är att du blev allt mer irri-
terad på vårdpersonalen, men även att du började rikta 
ilskan mot förövaren. 

Du gick igenom rättegången under den här tiden och 
det innebar en stor påfrestning för dig, med den egna 
bristande minnesförmågan å ena sidan och den allt mer 
tydliga konsekvensförståelsen å den andra. Du förstod 
att du hamnat i en svår situation genom en annan 
människas bristande omdöme och det gjorde dig arg.

Du hade dock ett filter, för jag upplevde aldrig att ilskan 
riktades mot oss anhöriga. Det var viktigt för oss att ta 
emot din frustration och lyssna på den gång efter annan 
så att du fick den ur dig.



Nivå IX – Målinriktad, adekvat

En person på denna nivå kommer:

 * Kunna hålla fokus på flera uppgifter samtidigt och  
slutföra dem korrekt.

 * Kunna skriva ”att göra”–listor för att komma ihåg  
dagligt schema.

 * Självständigt påbörja och genomföra välbekanta  
uppgifter, såsom personliga, hushålls–, arbets– och  
fritidsuppgifter.

 * Vara medveten om funktionsnedsättningar och 
oförmågor när de stör genomförandet av uppgifter 
och vidta lämpliga åtgärder.

 * Behöva att någon finns tillgänglig för att kunna 
förutse problem innan de uppstår och vidta åtgärder 
när det behövs.

 * Förmå att tänka på konsekvenserna av beslut eller  
åtgärder men kan behöva att någon finns tilgänglig.

 * Inse andras behov och känslor och reagera på  
lämpligt sätt.

 * Kunna fortsätta vara deprimerad.

 * Kunna bli lätt frustrerad.

 * Kunna föra sig i sociala sammanhang.
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Det första jag köpte när jag flyttade hem var ett stort 
väggschema, där jag kunde skriva upp alla mina dagliga 
aktiviteter. Det var till otroligt stor hjälp. I början fick 
jag skriva väldigt detaljerat, som ”duscha”, ”ät frukost”, 
”kolla posten”, men efter ett par veckor räckte det med 
att jag skrev upp alla icke–rutin saker, som ”klippa mig”.

När jag skulle på läkarbesök ville jag gärna att mamma  
följde med för det var fortfarande svårt för mig att 
komma ihåg alla mina fysiska och kognitiva problem 
och jag skulle aldrig själv kommit ihåg vad läkarna 
sagt till mig. Nu upptäckte jag också att det fanns något  
som kallas ”hjärntrötthet”, då jag snabbt blev trött av 
alla typer av aktiviteter som krävde koncentration.

Jag började känna mig mer säker i sociala samman–
hang och hade lyckan att träffa en underbar person 
som blev min pojkvän. Han har varit ett stort stöd för 
mig och utan honom tror jag att jag skulle varit mer 
deprimerad.
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Mamma Jenny:

Månaderna efter du fått flytta hem (hösten 2015) var 
ganska tunga, både för dig och för mig. Jag tänkte ofta 
på en sak som en läkare sa under första veckan efter 
olyckan:

 – Se till att du tar hand om dig själv också, och att du 
sover och äter ordentligt för Malin kommer behöva 
dig mer senare. Det här kommer inte ta dagar och 
veckor, utan månader och år. 

 
När han sa det hade jag svårt att förstå vad han menade. 
Hur skulle det kunna ta år? Bara du vaknade igen skulle 
väl allt ordna sig?

Under hösten gick jag med en ständig oro över hur du 
klarade dig både mentalt och rent praktiskt i vardagen. 
Det var skönt att veta att du alltid ringde mig om du stod 
inför en situation som du inte visste hur du skulle kunna 
lösa, även om det betydde att du ringde flera gånger om 
dagen. Min oro över hur du skulle klara den mentala 
biten var ännu större. 

Du har alltid varit en mycket positiv person som sett 
problem som utmaningar som ska lösas. Men nu stod  
du inför en situation när du inte längre kunde göra något 
av det som du brunnit för tidigare; du hade ingen mental  
kapacitet att vara kreativ och arbeta med grafisk form-
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givning, ditt skadade ben och dåliga balans gjorde att du 
inte längre kunde åka skateboard och din hjärntrötthet 
gjorde att du inte kunde umgås med dina vänner som 
tidigare.

Du fortsatte att visa att du är en envis person och för-
sökte göra allt du kunde för att kunna ställa dig på en 
skateboard igen. Du kom på den geniala idén att köpa en 
bergsklättringssele som du kunde fästa i taket ovanför 
skateboardrampen. Du skulle då sitta fastspänd om du 
tappade balansen när du åkte. Tyvärr fungerade det inte 
så bra i praktiken, så du blev ännu mer nedstämd över 
att inte kunna åka skateboard efter det försöket.

Den 5 november 2015 följde jag med dig till ortopeden  
på Karolinska. Tyvärr hade ortopeden inte så bra nyheter,  
då benet inte riktigt läkt som väntat. Efter besöket gick 
vi och tog en kopp kaffe för att jag skulle kunna repe-
tera vad ortopeden sagt. Eftersom ditt korttidsminne 
fortfarande var så dåligt behövde du få höra det som 
sagts igen så du kunde skriva ner det. 

När jag repeterat det som sagts och innebörden sjunkit 
in hos dig, började stora tårar rinna ner över dina kinder. 
Det var första gången som du grät för att du var ledsen. 
Tidigare tårar hade kommit av ilska eller frustration. 
Det gjorde ont i hjärtat att se hur du i den stunden insåg 
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hur fysiskt och mentalt begränsad olyckan gjort dig och 
hur lång väg du hade tillbaks. 

Samtidigt försökte jag trösta mig med att det faktum att 
du visade att du förstod hur allvarliga skador du hade 
och hur de begränsar dig, troligtvis innebar en positiv 
utveckling i rätt riktning enligt Ranchos Los Amigos 
skalan.
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Pojkvän Tobbe:

Första gången vi träffades var den 6 november 2015  
hemma hos en gemensam vän, när hon hade maske–
radfest. Du kom ganska sent på kvällen och jag hade 
druckit en del. Det enda jag kommer ihåg av det är att vi 
hade pratat och att du var trevlig. 

Andra gången vi träffades var på en skatefilmsvisning 
på Bio Rio. Och sen träffades vi ute med vänner en gång 
också, men då var det också mycket folk och vi hann 
bara prata kort. Då bytte vi nummer och planerade en 
dejt över lunch veckan efter. Det blev första gången vi 
pratade på riktigt. 

Du berättade om olyckan och dina svårigheter. Det var 
först då jag märkte av dina problem, när du berättade 
om dem. Och jag blev lite rädd. Du berättade om dina 
minnessvårigheter och balanssvårigheter. Jag lade 
märke till att du pratade lite sluddrigt och vinglade lite 
grann när du gick. När vi satt ner och pratade bara du 
och jag var första gången det blev påtagligt för mig att 
du hade problem av olika slag. 

Du verkade vara en sån fin och bra människa och jag 
var rädd för att jag skulle såra dig. Jag fattade ju att du 
var intresserad av mig. Nästa gång vi träffades hade du 
bjudit hem mig på middag och då sa jag det till dig. Jag 
kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men jag sa nog nåt 
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i stil med att jag var rädd för att vara en skitstövel. Jag 
tror att du sa: 

 – Det är väl jag som får avgöra det.

Efter du hade bjudit mig på middag så satte du dig 
bredvid mig i soffan och tittade på mig ganska länge. 
Sen sa du:

 – Jag måste bara fråga en sak. Du råkar inte vara nazist 
eller nånting?

Jag svarade väl, lite lätt förvirrad:

 – Nej, inte vad jag vet…

 – Nej, men nåt fel måste du ju ha! svarade du.

Sen frågade du om du fick kyssa mig. Och det fick du. 

Du hade satt upp ett veckoschema i hallen, stora tavlor 
med en för varje veckodag. Varje söndag vattnade du 
blommorna, fyllde på din låda för mediciner och skrev 
upp allt du behövde göra under kommande vecka. Du 
hade alltid med dig en kalender så att du kunde skriva 
ner saker du behövde komma ihåg.
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Första gången jag såg dig gråta var när vi var i Solna 
och åkte skateboard i en ramp. Du hade väldigt ont och 
kroppen lydde inte på det sättet som du var van vid. 
Du visste ju exakt hur du skulle göra i huvudet, men 
kroppen vägrade lyda. Den gången började du gråta av 
frustration, eller det var nog också av sorg över att du 
inte kunde göra det du älskar mest. Det är det enda jag 
sett dig gråta över.

När du stod inför en uppgift så brukade du antingen 
prata med mig eller ringa din mamma och berätta vad 
du behövde göra. Oftast brukade du bara behöva säga 
det högt till någon annan, så kom du på lösningen. Om 
du hade kört fast så brukade du också prata med någon 
och man behövde oftast bara komma med ett alternativ 
eller något så löste du det själv sen.
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Pappa Håkan:

Med tanke på hur oorganiserad du var innan olyckan 
så upplevde jag att din hemflytt gick över förväntan. Du 
kompenserade dina kognitiva svårigheter med minnes–
anteckningar i mobilen, tavlorna vid dörren och andra 
strategier. 

Det som blev väldigt tydligt var hur ilskan och frustra–
tionen sjönk undan när du träffade Tobbe och det var 
fantastiskt att se och höra hur kärleken tog fäste i dig och 
hjälpte dig framåt och från att fastna i det förgångna. 
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Nivå X – Målinriktad, adekvat 

En person på denna nivå kommer:

 *  Kunna hantera flera uppgifter samtidigt i olika 
miljöer men kan behöva återkommande pauser.

 * Självständigt kunna skapa och använda sig av  
minneshjälpmedel.

 * Självständigt påbörja och genomföra välbekanta och 
obekanta uppgifter, såsom personliga, hushålls–, 
arbets– och fritidsuppgifter. Kan behöva mer tid än 
vanligt och/eller kompensatoriska strategier för att 
slutföra dem.

 * Förutse effekterna av funktionsnedsättningar och 
oförmåga att slutföra vardagliga uppgifter och vidta 
åtgärder för att undvika problem innan de uppstår. 
Kan kräva mer tid än vanligt och/eller kompensa-
toriska strategier.

 * Förmå att självständigt tänka på konsekvenserna 
av beslut eller åtgärder, men kan kräva mer tid än 
vanligt och/eller kompensatoriska strategier för att 
välja lämpliga beslut eller åtgärd.

 * Göra korrekt uppskattning av förmågan och själv- 
ständig anpassning till vad uppgiften kräver.

 * Förmå att känna igen behov och känslor hos andra 
och automatiskt reagera på lämpligt sätt.

 * Återkommande perioder av depression kan före- 
komma.

 * Lätt bli irriterad och frustrerad när hen är sjuk, trött 
eller under känslomässig stress.

 * Alltid att kunna föra sig i sociala sammanhang.
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När jag drygt ett år efter olyckan påbörjade min master- 
utbildning på Konstfack kände jag att jag mer och mer 
började bli "mig själv".

Jag hade fortfarande problem med att jag snabbt blev 
trött om jag höll på med för många saker samtidigt, 
eller var i stimmig miljö. Jag lärde mig att undvika 
situationer som gjorde mig trött och hittade strategier 
för att återhämta mig. 

Det kändes som om jag tänkte mycket långsammare 
än alla andra och jag tyckte fortfarande det var svårt 
att prata med flera personer samtidigt.
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Mamma Jenny:

Jag har alltid beundrat dig för din målmedvetenhet, 
envishet och positiva attityd. Att du blivit antagen till 
masterutbildningen på Konstfack var att nå ett av dessa 
högt ställda mål som du arbetat så hårt med att uppnå. 
Efter olyckan väntade vi in i det sista med att be om 
uppskov från Konstfack så du skulle kunna behålla din 
plats och börja året efter i stället. Jag tror vi hoppades 
på att du mirakulöst skulle bli helt återställd och kunna 
börja studierna som planerat. Tyvärr blev det inte så. 
Vi ansökte om uppskov och jag blev väldigt glad när vi 
fick bekräftelse från Konstfack att din uppskovsansökan 
beviljats. Det var skönt att veta att du fortfarande skulle 
ha möjlighet att uppleva den dröm du haft så länge.

Under hela hösten och våren kämpade du med olika 
typer av rehabilitering inom öppenvården på Danderyd. 
Det var tufft för dig. Du kämpade verkligen för att bli 
snabbare och starkare både i huvudet och kroppen. Jag 
såg hur frustrerad du blev när du inte längre kunde göra 
saker som tidigare var självklara för dig, exempelvis åka 
skateboard.

Innan sommaren 2016 behövde du bestämma dig för om 
du skulle acceptera din plats på Konstfack eller om du 
skulle be om uppskov ytterligare ett år. Vi pratade med 
din kontaktperson på öppenvården för att höra om de 
trodde du skulle vara redo för en tuff masterutbildning 
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eller inte till hösten. Du var dock helt inställd på att 
börja, så istället för att utvärdera om du var redo eller 
inte började de planera för hur de på bästa sätt skulle 
kunna stötta dig. Du och arbetsterapeuten på Danderyd 
var och besökte Konstfack och fick beskrivet för er 
vilka möjligheter till extra stöd de erbjöd. Därefter 
började rehabiliteringspersonalen ge dig övningar som 
var helt studieförberedande. Du hade fått en lista över 
kurslitteratur och ett konto för ljudböcker så du fick 
börja läsa/lyssna på en bok och sammanfatta varje 
kapitel för din logoped.

När sommaren närmade sig och jag såg hur stora kogni- 
tiva utmaningar du fortfarande hade, med bland annat 
hjärntrötthet, började jag tveka över om du verkligen var 
redo för studier. Din positiva attityd och envishet gjorde 
mig dock övertygad om att du skulle lyckas, även om det 
skulle krävas väldigt mycket av dig. Under sommaren 
fortsatte du med att förbereda dig inför studierna, men 
plötsligt började du sova sämre på nätterna och du 
började få panikångest. Detta gjorde att du fick ännu 
större problem med hjärntrötthet. Vi lyckades lista ut att 
det som oroade dig var att du var rädd att du kanske inte 
var redo för att påbörja en masterutbildning, du som 
inte ens orkade läsa en sida i en bok. Jag påminde dig 
om att det ju fungerade bra med ljudböcker och att  
Konstfack sagt att du skulle kunna få extra hjälp och 
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vissa uppskov, om det skulle behövas. Dessutom på-
minde jag dig om de alternativ du hade haft under våren:

1. Börja masterutbildningen till hösten, få vissa uppskov 
och i värsta fall gå ett extra år för att klara av att ta alla 
kurser.

2. Gå ett år till på rehabilitering på Danderyd innan du 
påbörjar den tvååriga masterutbildningen.

Då blev du påmind om att valet faktisk hade varit enkelt 
och ångesten släppte något eftersom du inte tyckte att  
ett år till med rehabilitering på Danderyd var så motive-
rande. 

En sak som jag tror hjälper dig mycket är att du är fullt 
medveten om de svårigheter du har och har utvecklat 
strategier för att det inte ska begränsa dig. Du har 
också blivit bra på att be om hjälp, när du känner att du 
kör fast. Det gör lite ont i mitt hjärta att se hur mycket 
du måste kämpa för att göra det du vill och om jag kan 
hjälpa dig lite med tips och goda råd, så gör jag det mer 
än gärna!
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Malin:

Jag förutsåg effekten av mina kognitiva svårigheter 
och bad om lite ”dispens” i skolan. Vi brukade ha så 
kallade ”feedback sessions” ganska regelbundet. De 
gick ut på att vi turades om att visa något vi arbetat 
på, utan att säga någonting. De andra fick sedan tio 
minuter på sig att skriva ned vad de såg och hur de 
tolkade det. Några i klassen fick i uppdrag att direkt ge 
sin feedback högt, resten lämnade bara över papperna 
de antecknat på. Efter det så gick det bra att hålla en 
liten presentation och prata om sitt arbete. 

Eftersom jag hade insett att min hjärna ”låste” sig 
under stress bad jag om dispens från att ge direkt åter-
koppling, högt inför gruppen. Istället räckte det att 
jag bara formulerade den feedback jag hade skriftligt. 
Detta innebar att min hjärna inte låste sig på samma 
sätt och jag hade möjlighet att ge konstruktiv feedback, 
men också att jag slapp ställas inför pinsamma situa-
tioner när jag inte kom på något särskilt att säga. 
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Pojkvän Tobbe:

Du använde fortfarande veckoschemat och kalendern. 
Du hade ställt larm på mobilen för varje gång du skulle 
äta mediciner. Om det var något oplanerat som du 
behövde komma ihåg brukade du ställa ett påminnelse–
larm för det också. 

Du kom på att du kunde göra dina medicin–påminnelser 
lite roligare genom att hitta på roliga namn för dom och  
använda dig av emojis. Var sjätte timme, tre gånger om  
dagen skulle du äta Alvedon 665. Då satte du ett larm 
som hette ”Alvedonisar!!!” med en glad och rolig spöke– 
emoji efter. För att sova gott hela natten tog du Propavan.  
För att kunna somna vid 21–22 brukade du ställa ett larm 
kl. 19 som hette ”Pruppavan” men en liten bajskorv–
emoji efter.

Du började laga mat nu. Första gången du bjöd hem 
mig hade du lagat middag. Det visade sig ha varit falsk 
marknadsföring för sen tror jag inte att du lagade 
middag på minst ett halvår. Men sen du bestämde 
dig för att du själv helst ville äta helt vegetabiliskt så 
började du laga mat mycket oftare.
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Pappa Håkan:

Min upplevelse av denna fas — som på sätt och vis 
aldrig tar slut — är att du jobbat fram strategier på 
ett väldigt målmedvetet och framgångsrikt vis. Du 
hade skapat rutiner för saker du behövde och jobbade 
stenhårt med de saker du själv kunde påverka och 
förändra. Du gav på alla sätt dig själv chansen att klara 
av saker genom detta.

Vardagsbestyren klarade du bra. Svårast upplevde jag 
hjärntröttheten, att du blev trött av ståhej och många 
intryck och därför behövde vila, men även där hade du 
strategier och gick ifrån när det behövdes.

Din bild av din egen förmåga var betydligt mer realistisk 
än tidigare och du kunde se saker ur fler perspektiv 
igen. Du hade fått en bredare självbild än att du var en 
skejtare, vilket länge var din förhärskande tanke.





Brottsutredning 
och rättegång
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Brottsutredning

Bara ett par dagar efter olyckan kom två poliser till 
Karolinska för att prata med mina anhöriga. Dels ville 
de berätta lite om vad de visste om olyckan och så ville 
de veta om mina anhöriga visste något om var jag hade 
varit och vart jag var på väg när jag blev påkörd. För 
mina anhöriga var det skönt att få veta lite mer om vad 
som hade hänt mig.

Polisen berättade det lilla de visste: jag hade blivit på- 
körd på ett övergångsställe i höjd med Fotografiska 
museet av en svart bil som hade setts komma i hög 
hastighet, kört in i mig och sedan fortsatt söderut i hög 
hastighet, utan att sakta ner. Polisen berättade att de 
hade satt in stora resurser på att försöka hitta bilen och 
föraren eftersom de tar smitningsolyckor med svåra 
personskador på mycket stort allvar. Att lämna någon 
okänd som skadats allvarligt, eller till och med avlidit, 
utan att påkalla hjälp, är ett av brotten de tycker är näst 
värst efter våldsbrott mot barn. 

Polisen hade fått in en del tips efter en efterlysning de 
lagt ut på sin hemsida, men hade ännu inte fått in något 
som kunde leda dem vidare i utredningen. Eftersom 
olyckan hade inträffat en lördag var alla infartskameror 
avstängda och de hade inte lyckats hitta någon funge-
rande kamera runt olycksplatsen som kunde hjälpa dem 
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heller. De hade också gått igenom alla anmälningar 
som kommit in det senaste året på personer som kört 
vårdslöst i Stockholmsområdet, för att se om det fanns 
någon anmälan som motsvarade den bilmodell som 
körde på mig.

Tidningen Mitt i Södermalm hade kontaktat polisen för 
de ville skriva en artikel om olyckan och ville därför 
komma i kontakt med mina anhöriga. Polisen sa att 
en artikel om olyckan skulle hjälpa deras utredning 
då fler som eventuellt hade bevittnat något skulle se 
uppmaningen att kontakta polisen med eventuella tips. 
Min mamma kontaktade journalisten och gav honom 
lite information och bilder på mig som de skulle kunna 
använda i artikeln. Att sedan Metro, DN och Aftonbladet 
också ville skriva om smitningsolyckan var nog en 
bidragande orsak till att polisen efter drygt tre veckor 
fick ett anonymt tips om en skadad bil som fanns på en 
viss verkstad. 

När polisen kom till verkstaden såg de att skadorna 
mycket väl hade kunnat uppstå när jag blev påkörd.  
De bad då mina anhöriga om att få kläder etcetera som 
jag hade på mig vid olyckan så de skulle kunna testa mot 
fibrer som satt fast i den trasiga vindrutan. Personen som 
ägde bilen blev häktad och satt häktad ända fram till 
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rättegången nästan två månader senare. Polisen la ner 
mycket arbete på att försöka binda dels bilen till olyckan, 
men sedan också föraren till bilen vid olyckstillfället. 

När jag hade vaknat upp och kunde börja prata igen kom 
poliserna och frågade mig om vad jag kom ihåg från 
olyckan; men jag mindes ju ingenting. Min mamma hade 
varnat de poliser som intervjuade mig att mycket av det 
jag sa var rena fantasier. Tydligen hade jag suttit och 
varit jätteglad över uppmärksamheten under intervjun, 
men inte kunnat ge dem någon information som skulle 
kunna användas i utredningen.

Mina anhöriga ville göra vad de kunde för att hjälpa 
polisen med att få ihop material till rättegången. När  
polisen frågade om de kunde få ta del av mina sjukhus-
journaler så samtyckte mina anhöriga, eftersom de  
trodde att informationen i journalerna skulle användas 
för att visa hur allvarliga, livshotande skador jag fått  
i samband med olyckan. Men de fick alla journal-
anteckningar. 

Jag har svårt att se varför tidigare sjukdomar skulle  
vara relevanta för utredningen. Men eftersom journal- 
anteckningarna är en del av förundersökningsprotokollet  
blev de en offentlig handling efter rättegången.
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Jag googlade mig själv i början av 2016 och hittade en 
tråd i ett forum som handlade om mig, där någon hade 
lagt upp förundersökningsbilagan. Det kändes otroligt 
kränkande och jag blev väldigt låg och deppig. Jag var 
ganska förvirrad på den tiden, så jag fick för mig att 
jag kände igen en formulering i kommentarsfältet från 
journalanteckningarna från Danderyds slutenvård. Jag 
bokade in ett möte med kuratorn på öppenvården som 
skulle hjälpa mig att polisanmäla dataintrånget. Jag sade 
till henne att jag inte bett om att bli en offentlig person. 
Hennes kommentar till det var: 

 – Nä, men du har ju ställt upp på intervjuer. 

Jag tycker verkligen inte att det är samma sak! För 
intervjusituationer kan du styra mer över själv, om du  
ens vill medverka. Runt allt som rör journalanteckningar 
råder största sekretess, av en anledning, så det kändes 
otroligt kränkande att mycket privata saker numera är 
offentliga! Då hade jag redan märkt att det var en del 
av förundersökningsprotokollet, men vi ringde polisen 
ändå. Jag fick svaret av tjänstemannen hos polisen att 
hanteringen var ”slarvig, men inte olaglig”.



Journalhandlingars funktion vid rättegångar

Journalanteckningars funktion är att visa 
på vilka besvär gärningsmannens handlande 
orsakat och hur länge dessa besvär varit kvar. 
Vid exempelvis vållande till kroppsskada måste 
det kunna påvisas att det finns en skada. Detta 
görs genom journalhandlingar i kombination 
med intyg från rättsläkare. Journalanteckningar 
kan också visa på hur lång ersättningsperioden 
för sveda och värk ska vara.

 * Försök se till att vården bara lämnar ut det 
som är relevant. 

 * Försök se till att åklagaren stryker resten.

 * Om polisen behöver få in tips från allmän- 
heten så kan det hjälpa deras arbete med  
exponering i olika media, till exempel tidnings- 
artiklar. Fundera gärna på om den drabbade 
personen skulle vara okej med eventuell  
mediaexponering.

 * Det går att kontrollera vad som skrivs i media 
genom att läsa igenom texten och godkänna 
den innan den publiceras.
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Rättegång

Det enda jag kom ihåg efter rättegången 3 september 
2015 var att försvarsadvokaten försökte plantera idén 
att jag själv bidragit till olyckan genom att cykla mot 
rött, och alltså lite grann fick skylla mig själv. Det var  
väl hans jobb att försöka förminska det som hans klient  
”inte varit ansvarig för”. 

Jag reagerade också på att alla ögonvittnen refererade 
till mig som ”trasdocka”, ”sopsäck” eller ”plastpåse” för 
att det inte hade sett mänskligt ut när jag flög genom 
luften och landade på marken. Själv såg jag tydligen 
rättegången mest som en rolig utflykt, eftersom jag hade 
fått permission från sjukhuset hela den dagen.

Hela min familj och många av mina vänner hade 
kommit dit för att visa sitt stöd. Poliserna som arbetat 
så hårt för att hitta personen som körde på mig var 
också där. Även personer som bevittnat händelsen men 
inte kallats som vittnen var där eftersom händelsen 
hade påverkat dem så starkt. Det var en hel del journa-
lister också. Alla fick inte plats utan de öppnade ett  
extra rum för åhörare där de kunde lyssna via ljud-
upptagning från rättegångssalen. Men familjen hade 
förtur in i tingsrättssalen.

En vän berättade att hon suttit inne i tingsrättssalen 
före lunch. Hon blev väldigt irriterad av att se personen 
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som körde bilen sitta och neka och hans vänner som 
hade varit så fega när det hände. Efter lunch fick hon 
inte plats utan satt i rummet för åhörare. Där kändes 
det mycket bättre för hon slapp se de misstänkta som 
nekade. 

Nu var hon i ett rum fyllt av personer som hade tagit 
ledigt från jobbet för att kunna vara där och stötta 
mig. En annan väninna som var där skrev om vad som 
hände i en Facebooktråd för att uppdatera dem som 
inte kunde vara på plats.



Domslut 

Brott som den tilltalade döms för

 » Vållande till kroppsskada,  
3 kap 8 § 1 st brottsbalken.

 » Obehörigt avvikande från trafikolycksplats,  
5 § 1 st trafikbrottslagen.

Åtal som den tilltalade frikänns från

 » Grov vårdslöshet i trafik,  
1 § 2 st trafikbrottslagen. 

Påföljd

 » Dagsböter 100 à 240 kr  
–Böterna ska anses helt erlagda.

Skadestånd

 » Malin Bloms skadeståndsyrkande ogillas.
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Mamma Jenny:

Den 17 september kl. 11 kom domslutet. Jag hade på 
morgonen pratat med personalen på slutenvården om 
att du kanske skulle bli extra upprörd om det under 
dagen kom en frikännande dom, så de kunde vara för-
beredda att hantera en eventuell kris hos dig.

Målsägandebiträdet såg till att jag fick kopia på domen 
så fort den blev offentlig. Jag var i Köpenhamn på möten 
när domen kom. Trots att jag satt i möte var jag tvungen 
att öppna dokumentet för att se om de dömt honom 
skyldig eller inte. Jag blev så glad när jag insåg att de 
inte frikänt honom utan ansett honom skyldig. Det tog 
ett tag innan jag läste resten av domen och såg att han 
fått 100 ynka dagsböter som straff för att ha lämnat min 
dotter döende på vägen! Och att de dessutom ansågs 
betalade då han suttit häktad en längre tid.

När jag insåg det ringa straffet och förstod hur upp–
rörd det skulle göra dig ringde jag min mamma och 
bad henne åka till Danderyd för att du skulle slippa 
vara ensam. Hon berättade sedan att hon hade mött 
dig storgråtande i korridoren och att psykologen på 
avdelningen satt sig tillsammans med er för att de 
gemensamt skulle försöka lugna dig.
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Du var otroligt upprörd över att han gick fri medan 
du satt fast i ditt ”fängelse”. Psykologen var mycket 
förstående och insåg att det troligtvis skulle göra mer 
skada än nytta för dig att vara kvar på rehabiliteringen, 
så hon såg till att genast boka in ett möte med mig där 
vi kunde planera en tidigare utskrivning.

Egentligen var du inte alls mogen att skrivas ut, men 
vi hittade en kompromiss där du skulle få permission 
på kvällar och helger så du kunde bo hemma och bara 
behövde vara på Danderyd under dagtid då de hade 
planerade aktiviteter för dig. Jag bodde hemma hos dig 
de första nätterna för att säkerställa att det gick bra för 
dig att vara hemma. Efter några dagar såg vi till att du 
hade någon anhörig eller kompis hos dig på kvällarna 
och så kom jag på morgonen för att se till att du kom 
upp, åt frukost och kom iväg till Danderyd. Det gick efter 
ett par dagar bättre och bättre för dig att bo hemma, 
så tillslut kände vi oss trygga nog med att få dig helt 
utskriven från slutenvården.
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Mormor Monica: 

Domen kom i brottmålet mot mannen som kört på dig  
och skadat dig så illa. Eftersom din mamma var på 
tjänsteresa ringde hon och bad mig åka så fort jag kunde  
till sjukhuset för du hade blivit så upprörd över den allde- 
les för milda domen. När jag kom till sjukhuset storgrät 
du (vilket inte är vanligt). Du tyckte det var så orättvist 
att du skulle sitta i ”fängelse” så länge och förövaren/
smitaren gå fri. Jag kunde bara sitta och hålla om dig 
och hålla med dig. Det sved i hjärtat!

Personalen på sjukhuset hade stor förståelse för din  
reaktion. Direkt efter utvärderingen av vistelsen i trän-
ingslägenheten fick du permission och det var precis vad  
du behövde just då, även om det kändes oroligt hur du 
skulle klara dig själv hemma med dina svårigheter med 
närminnet. Du blev så glad!

Psykologen kom in för att prata med dig innan du skulle 
åka hem. Jag kommenterade polaroidkameran och att 
du har så fina vänner. Då svarade hon: 

 – Det är bara för att Malin är så väldigt fin människa 
själv! 

Hon hade kunnat se bakom din sorg och vrede hur 
många fina egenskaper du har.
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Eftersom du inte kunde känna hunger och inte kom ihåg 
att du ätit lunch så åkte vi först och fikade tillsammans. 
Du var ivrig att ringa till flera vänner för att berätta 
att du skulle få åka hem och det var en glad Malin jag 
vinkade av vid tunnelbanan. 

Jag gick ganska omtumlad därifrån. Det hade varit 
många känsloupplevelser på samma dag. Att dela 
din sorg och ilska, känna kärlek och stolthet under 
utvärderingsmötet efter din vistelse i tränings–
lägenheten och glädjen över att se din lycka över att få 
åka hem. Och alla de känlorna har jag ännu med mig 
när jag tänker på dig. 
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Bitterhet? 

En del personer har tagit för givet att jag känner hat 
och är bitter på personen som körde på mig och smet 
därifrån, och det kanske är så jag borde känna? 

För att han bara lämnade mig som död och sedan kom  
så billigt undan efter rättegången. Han blev dömd till  
100 dagsböter som han inte behövde betala eftersom  
han suttit häktad med restriktioner. Fast restriktionerna 
var hans eget val, genom att neka in i det sista och göra 
sig så mycket besvär för att dölja bevisen. Jag har varit 
för förvirrad som ett resultat av mina hjärnskador, för 
upptagen med att få ordning på mig själv, mitt liv och 
rehabilitera min kropp för att ha tid att ägna energi åt 
honom. Dessutom är det svårt att förlåta någon som är 
dömd mot sitt nekande och alltså inte ens har bett om 
ursäkt.

Det hade varit en sak om han stannat och ringt 112, 
isåfall hade vi haft någon slags relation. Jag hade behövt  
förhålla mig till honom på ett annat sätt om han hade 
försökt hjälpa mig på plats och bett om ursäkt. Jag 
hade förmodligen tyckt lite synd om honom, som hade  
behövt leva med att han orsakat mig detta. Inlednings-
vis i utredningen berättade polisen att det är ganska 
vanligt att personer som orsakar trafikolyckor först blir 
så chockade att de åker hem och gömmer sig, men de 
ger sig till känna dagen efter när chocken har lagt sig. 
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Att den här personen verkligen inte kunde stå för sin 
handling utan ansträngde sig så mycket för att dölja 
bevisen gör det hela lite abstrakt för mig.

Polisen gjorde ett utomordentligt arbete för att få tag  
i smitaren. Men tänk vad mycket det kostat skatte-
betalarna, och sedan fick han en så ynklig påföljd. Det 
känns som att mitt straff blev hårdare än hans, och jag 
hade inte ens gjort något fel. Jag hade inte ens cyklat 
mot rött, även om försvarsadvokaten försökte plantera 
den idén; att jag bidragit till olyckan genom att cykla 
mot rött och alltså lite grann fick skylla mig själv.

Om någon blir hjärnskadad efter att ha blivit utsatt för 
en grov misshandel är det lättare att se att personen 
har blivit utsatt för ett brott. Om en person blir påkörd 
i trafiken ses det oftast som "en olycka". Jag tror inte 
att personen som körde på mig gjorde det med flit. Men 
han valde ändå att, när det blev rött för bilarna, byta 
till bussfilen (där det kanske fortfarande var grönt) och 
köra vidare där i för hög hastighet. Om han inte hade 
gjort det hade jag inte blivit påkörd. 

Det var flera personer som vittnade om att han körde 
över hastighetsbegränsningen. Men han kunde inte 
dömas för grov vårdslöshet i trafik eftersom det inte 
gick att bevisa hur mycket för fort han körde. Även 
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om han inte hade något uppsåt, så var det ändå hans 
medvetna risktagande som ledde till att jag blev så 
allvarligt skadad.

Jag vill fortsätta arbeta med detta och försöka skapa en 
politisk debatt om att rattonyktra inte ska tjäna på att 
smita från olycksplatsen. Väninnan vars fest jag var på 
väg, men aldrig kom fram till, är en skicklig opinions-
bildare och har lovat att hjälpa mig att formulera en 
debattartikel samt ge tips om vilka politiker jag bör 
prata med. Den aktuelle smitarens vänner har vittnat 
under ed i tingsrätten om att personen som körde på mig  
var nykter och jag har ingen anledning att anklaga dem 
för mened. 

Jag är inte heller ute efter hårdare straff för sakens 
skull. Om jag hade blivit påkörd några hundra meter 
bort, utan vittnen som kunde ge mig snabb hjälp, hade 
jag inte överlevt. Därför känns det viktigt att personer 
som är rattonyktra inte ska tänka att de tjänar på att 
smita därifrån. Det kan handla om liv och död, det ska 
handla om att göra rätt.
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Mental trötthet
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Mental trötthet

Så kallad hjärntrötthet är vanligt efter en hjärnskada,  
men det är ett fenomen som är relativt okänt bland 
allmänheten. Själv fick jag och mina anhöriga reda 
på det genom att jag var med i en studiegrupp på 
Danderyds öppenvård där vi skulle förbereda oss inför 
studier genom att göra ett grupparbete. Min grupp 
valde att göra ett arbete med målet att sprida informa-
tion om ”hjärntrötthet” eftersom det var något vi alla 
kunde relatera till, men visste väldigt lite om. 

Kunskapen om hur hjärntrötthet uppstår har varit till 
stor hjälp för mig och mina anhöriga att bättre förstå 
mina fortsatta kognitiva svårigheter. Till den här boken 
har jag hämtat fakta från ett antal olika publikationer. 
Eftersom jag har en allvarlig hjärnskada har jag inte 
orkat hålla reda på exakt varifrån all information kom, 
men i slutet av boken har jag bifogat en lista över alla 
mina källor.

Friska personer blir trötta när de koncentrerat sig länge. 
Till exempel efter en lång föreläsning eller efter mentalt 
krävande uppgifter på arbetet. Många upplever att de 
blir ”trötta i huvudet” och behöver ta en liten paus. De 
kanske dricker en kopp kaffe eller går ut och tar lite 
frisk luft och kan sedan fortsätta. Många personer med  
traumatisk hjärnskada har problem med mental trötthet,  
så kallad hjärntrötthet. Vid en överbelastning av ljud– 
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och ljusintryck i stimmiga miljöer blir den drabbade 
personen snabbt extremt trött. En liten paus räcker inte  
utan hen kommer behöva onormalt lång tid för att åter-
hämta sin mentala energi. Förmågan att koncentrera 
sig över tid är nedsatt och en omfattande trötthet kan 
inträffa redan efter läsning av några sidor i en bok. 

Ökad stresskänslighet hos drabbade personer gör att  
stressande situationer kan stjäla energi från det 
personen behöver fokusera på. Omgivningen förstår 
ofta inte hur det känns när mental energi inte räcker 
till. Det som friska uppfattar som avkopplande, som 
att umgås med vänner, läsa en bok eller se på TV, är 
mentalt ansträngande för den hjärntrötta personen. 
Eftersom personen i ena stunden verkar helt normal 
kan det vara svårt för andra att förstå vad som händer  
när hjärntröttheten plötsligt slår till. Det är en för-
lamande typ av trötthet som gör det omöjligt att 
fortsätta pågående mental aktivitet.

En annan sak som är viktig att känna till är att det 
finns risk att den mentala uthålligheten på lång sikt  
riskerar att försämras om den som lider av hjärntrötthet 
gör mer än vad hen egentligen klarar av. Överansträng-
ning för tidigt kan ge långvariga problem. Det kan 
vara svårt för en person att inse att det kan ta mycket 
lång tid, till och med år, av mycket frustration, kamp, 
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motgångar och depression innan rätt balans mellan 
aktivitet och vila uppnåtts. Det kan vara svårt att 
diagnostisera hjärntrötthet eftersom det lätt kan 
blandas ihop med exempelvis sömnproblem, smärta, 
depression eller andra sjukdomar.



När det uppstår:

 » Stressande situationer, till exempel; ovänta- 
de händelser, nya situationer, att något ska 
bli klart inom viss tid, att ha uppgifter som 
väntar, när andra inte kommer i tid, att hela 
tiden bli störd av att folk knackar på och ber 
om något medan en försöker koncentrera sig 
på sin uppgift, att alltid vara nåbar, ny teknik, 
köer, överstimulering, ekonomi, de egna kraven 
på sig själv, osäker framtid.

 » Besvärande ljusmiljöer som dagsljus, solljus 
och allmänbelysning, till exempel lysrör.

 » Besvärande ljudmiljöer som kontorslandskap, 
restauranger, matsalar och personalrum, koll-
ektivtrafik och andra högljudda miljöer.

Saker som kan bli svårt

 » Läsa textremsor på film

 » Läsa böcker

 » Samtal med flera personer samtidigt 

 » Fatta beslut

 » ändrade planer

 » Folksamlingar

 » Lära sig nya saker

 » Hålla en budget



Symptom:

 » Blir onormalt snabbt trött efter tankearbete.

 » Behöver onormalt lång tid för återhämtning 
efter uttröttning.

 » Svårt att hålla koncentration under längre 
perioder.

 » Hjärntröttheten varierar mellan dagar, ofta 
bättre på förmiddagen och sämre på kvällen.

 » Minnesproblem.

 » Har svårt att komma igång med aktiviteter.

 » Blir lätt irriterad och känslosam.

 » Sömnproblem.

 » Ljud– och ljuskänslighet.

 » Stresskänslighet.

 » Huvudvärk efter överansträngning.
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Min berättelse och mina reflektioner 

Noggrann planering har hjälpt mig jättemycket. Ibland 
när jag tänkt på allt jag behövt göra (med den här boken  
till exempel) har det känts övermäktigt. Därför har jag 
låst mig och inte vetat vad jag skulle börja med. Att 
skriva listor över allt som behövde göras gjorde att jag 
kunde bena ut ett stort projekt i mindre etapper. Då 
blev det mycket lättare att överblicka och prioritera 
det som skulle göras. Det gjorde att det kändes mycket 
lättare att ta tag i och börja arbeta med en sak i taget. 

Jag lärde mig att prioritera enligt ABC–metoden. Jag 
började med att skriva ner vad som behövde göras och 
anteckna ”A” bredvid det som ”måste” bli gjort idag, 
”B” bredvid saker som inte är lika brådskande och 
”C” bredvid saker som lika bra kunde vänta till nästa 
vecka. När det var gjort var det mycket lättare att få 
en överblick över vad som behövde göras. Dessutom 
blev jag glad, och lite stolt över mig själv, när jag hunnit 
med allt jag föresatt mig för dagen. Det gjorde mig 
mycket mindre stressad, eftersom det blev tydligt vad 
jag skulle börja med och ”det där andra, stora,” kunde 
vänta till imorgon eller nästa vecka.

En av de första sakerna jag gjorde när jag flyttat hem 
från slutenvården var att köpa ett veckoschema. Det 
bestod av A4–lappar, en för varje veckodag, som jag 
klistrade upp i hallen hemma. Jag hade en fungerande 
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rutin att varje söndag skriva upp kommande veckas 
aktiviteter på mitt veckoschema. Det var skönt att 
få en överblick över vad som skulle hända. I början 
var jag tvungen att skriva upp även rutinmässiga 
saker. Jag brukade växla mellan ”styrketräning” och 
”simning” varannan dag, så jag skrev upp vilken av de 
aktiviteterna som gällde för just den dagen. 

Mitt minne förbättrades en hel del under det första året  
men jag brukade ändå skriva upp ”simma” eller ”styrke-
träna” för det var bra för motivationen. Jag brukade 
skriva av schemat från skolan; med tid, typ av lektion 
och i vilket rum den skulle äga rum. Det var alltid skönt 
att vara förberedd och veta vart jag skulle ta vägen 
under den kommande dagen.

När vi hade avslutningsfest på skolan inför sommar– 
ledigheten 2017 blev jag oerhört trött. Vi började med 
att äta lunch i ett stort rum med alla skolans elever. Det 
var ett band som spelade musik och alla pratade med 
varandra vilket gjorde att det var en extremt stimmig 
miljö med mycket sorl. Som tur var hade jag redan 
berättat för mina klasskamrater att jag blev väldigt 
trött i sådana miljöer. Alla var helt förstående när jag 
behövde gå utomhus några gånger för att samla energi 
från lugnet och tystnaden utanför. Senare på kvällen 
hade vi avslutningspub på skolan. Det kändes viktigt att 
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vara med och socialisera, därför höll jag ut ganska länge 
trots att jag var väldigt trött.

Jag har som tur är hittills inte haft några problem med 
starka ljus. Det är mest ljud som besvärar mig. Jag var 
barnvakt ibland till mina systersöner och som tur var 
hade jag sällskap av min partner som orkade leka med 
dem. Pojkarna visste redan att moster Malin var ”sjuk 
i huvudet” men de behövde ibland bli påminda om att 
sänka volymen för min skull.

Ändrade planer är något som gör mig otroligt stressad. 
Det kan göra mig så stressad att jag blir paralyserad 
och det låser sig i hjärnan. Det är verkligen viktigt att 
närstående och vänner förstår att deras beteende kan 
påverka mig på ett så negativt sätt. Jag har förstått att 
jag behöver bli mycket tydligare mot andra med hur 
ändrade planer påverkar mig eftersom flera av mina 
anhöriga inte själva uppmärksammat det.

För mig är det väldigt avkopplande att styrketräna på 
gymmet eller simma, aktiviteter som tar en del tid i  
anspråk. Jag tycker det känns bäst att träna på morgo-
nen, sen har jag det gjort och kan lättare fokusera 
på annat under dagen.  Jag har hört att mindfulness 
ska vara bra för att hantera hjärntröttheten. Det kan 
också vara bra med mikropauser varje timme för att 
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orka hålla ut hela dagen. I skrivande stund (ett par år 
efter olyckan) har jag laddat ner en mindfulness–app 
där en kan välja att lyssna på guidade meditationer 
under tre till 30 minuter. Tyvärr har mina försök med 
mindfulness hittills bara haft en negativ påverkan. 
Jag har gett det flera försök men jag hade jättesvårt 
att rensa tankarna och koppla av så jag blev bara mer 
stressad istället. Men övning ger färdighet sägs det, så 
jag har inte gett upp än. Jag tänker att det är lite som 
när en blir stressad av att inte förstå sig på ny teknik, 
så jag fortsätter prova och kanske går jag en kurs i 
framtiden.

En sak som jag har märkt är hur viktigt det är att jag 
respekterar min trötthet och planerar in alla pauser 
jag behöver. Jag är van att klara av en massa saker 
samtidigt och jag vill så gärna att jag ska fungera som 
vanligt igen. Jag har alltid haft inställningen att om jag 
tränar blir jag bättre men börjar nu inse att det kanske 
gjort mig sämre, att jag överansträngt mig. Nu förstår 
jag att om jag gör för mycket är risken stor att jag blir 
utbränd. Eftersom jag själv inte har varit så bra på att 
ta det lugnt har jag behövt att mina anhöriga påminner 
mig och ”tvingar” mig att vila ibland. 



 * Visa hänsyn.

 * Hjälp till med att göra en lista över vad den 
hjärnskadade personen måste/vill göra. Då 
blir det lättare att fördela om ansvar inom 
familjen och prioritera vad som är viktigast 
just nu (om en är trött och stressad blir det 
svårare att prioritera och se vad som är vikti-
gast just nu).

 * Uppmuntra till vila.

 * Var uppmärksam på hur ditt beteende påver-
kar den drabbade personen.

 * Förstå att till exempel ändrade planer kan ha 
en oproportionerligt stor negativ påverkan.

 * Vid ljudkänslighet underlättar brusreducer- 
ande hörlurar otroligt mycket. Eventuellt går 
det att via arbetsförmedlingen eller arbets- 
givaren få bidrag för sådana som arbetshjälp-
medel. Prata med aktuell läkare/arbetstera-
peut för att höra om det går att få hjälp med 
att ordna ett intyg och skriva en ansökan.





Omvärldens attityd
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Omvärldens attityd

I början gick jag väldigt vingligt och talade sluddrigt. 
Dessutom talade jag högt, mycket högre än i ”normal” 
samtalston. Då var det många främlingar som tittade 
snett på mig och tog för givet att jag var berusad eller 
påverkad av någonting. 

Som anhörig till en hjärnskadad kommer du troligtvis 
att behöva förhålla dig till att personen inte alltid följer 
gängse sociala normer. Som anhörig kan det vara lätt 
att skämmas över personens beteende, men försök 
tänka att det är den oförstående personens problem 
isåfall. Varför skämmas över vad andra kanske tror? 

När folk tittar är det lätt att börja tycka synd om 
den hjärnskadade som kanske blir dömd på förhand 
för hur hen talar eller rör sig. Min mamma behövde 
jobba ganska mycket med sig själv för att inte 
behöva skämmas över mig. Ett tips är att försöka 
avdramatisera situationen och se glad ut. 

En gång åt jag lunch med min mamma på en välfylld 
restaurang och fick något slags utbrott och började 
skrika svordomar ganska högt. Omgivningen hajade 
till och folk såg väldigt obekväma ut. Min mamma 
avdramatiserade det hela genom att svara lugnt, klappa 
på min hand och se glad ut för att visa att det inte var 
någon hotfull situation.
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Det första året kunde/fick jag inte dricka alkohol alls, 
eftersom att jag isåfall hade kunnat utveckla epilepsi. 
En gång var jag på krogen med några vänner och för-
sökte beställa en alkoholfri öl. Bartendern svarade med 
att fråga: 

 – Hur mycket har du druckit egentligen? 

Antagligen tog hon för givet att jag var berusad efter- 
som jag gick väldigt vingligt och talade sluddrigt. Jag 
har fått ett personligt hjärnskadekort av hjärnskade-
förbundet Hjärnkraft där det står listat vilka saker jag 
har svårigheter med nuförtiden, till exempel balans och 
tal. Även om jag inte behövt använda det så mycket 
är det en väldig trygghet att ha det. Ifall jag hamnar 
i en liknande situation igen kan jag bara ”dra kortet” 
istället för att försöka mig på en lång förklaring. 

Idag är jag medveten om mina funktionsvariationer 
och kan skämta om det i situationer när jag råkar 
göra nåt plumpt. Till exempel när jag följde med min 
mamma till mataffären och hon hade parkerat bilen på 
en stor parkeringsplats. När vi var klara med inköpen 
frågade hon mig om jag kom ihåg var hon parkerat. 
Jag tittade på henne med tomma ögon och drog upp 
mitt personliga hjärnskadekort där det står vad jag har 
svårigheter med. Jag pekade på det och sa;
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 – Hjärnskadad, svårigheter med orientering. Vad är din 
ursäkt för att inte hitta tillbaka till bilen?

Det skrattade vi gott åt. Dessutom har jag en fördel i att 
jag aldrig brytt mig alltför mycket om vad andra tycker 
och tänker om mig. Däremot kan det vara mycket 
jobbigare för andra att bli dömd på förhand. Det kan 
vara bra att skämta om det för att lätta upp, men det 
kräver att den hjärnskadade är mottaglig för skämten.

Jag har märkt att efter skadan har jag blivit väldigt 
dålig på att ta triviala beslut. När de olika tänkbara 
resultaten av beslutet inte alls är viktiga så blir det 
svårare att bestämma sig. 

Till exempel när jag skulle köpa en ny telefon och 
säljaren frågade vilken färg jag ville ha den i. Som 
tur är var min mamma med och kunde hjälpa mig att 
resonera mig fram till ett beslut. Hade inte hon varit 
där hade jag förmodligen blivit stämplad som en trög 
idiot av säljaren för att jag hade svårt att fatta ett så 
enkelt beslut. 

Efter den incidenten arbetade jag fram en metod; jag 
uppfann en regel som jag kunde hålla mig till när 
beslut skulle fattas. Jag brukade be om alternativ och  
valde alltid det första alternativet som föreslogs. Ifall 
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det kändes som att det blev fel så var det bara att snabbt 
säga; 

 – Nej förresten, den andra!

Det är ett utmärkt sätt att ta beslut på, lite som att 
singla slant när en inte kan bestämma sig. Du kan gå 
efter krona/klave men du måste ju inte följa vad slanten 
säger. Om du känner i magen att det blev fel, så har du 
ju på sätt och vis redan fattat ett beslut.

Friska personer blir trötta när de koncentrerat sig 
länge. Till exempel efter en lång föreläsning eller efter 
mentalt krävande uppgifter på arbetet. Många upplever 
att de blir ”trötta i huvudet” och behöver ta en liten 
paus. De kanske dricker en kopp kaffe eller går ut och 
tar lite frisk luft och kan sedan fortsätta. 

Personer med traumatisk hjärnskada har ofta problem 
med mental trötthet, så kallad hjärntrötthet. Vid en 
överbelastning av ljud– och ljusintryck i stimmiga 
miljöer (som till exempel gallerior, restauranger eller 
konserter med mycket folk) blir den drabbade personen 
onormalt snabbt extremt trött. En liten paus räcker 
inte utan hen kommer behöva onormalt lång tid för att 
återhämta sin mentala energi. En omfattande trötthet 
kan slå till redan efter att hen har läst några sidor i en 
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bok och göra det omöjligt att fortsätta läsa.

Enligt en studie från 2010* tolkade så många som 30% 
av anhöriga till hjärnskadade personer symptomen 
på hjärntrötthet som lathet. Eftersom jag tidigt fick 
kunskap om hjärntrötthet så kunde jag sätta ord på och 
prata med mina anhöriga om problemen jag upplevde. 
Om problemen kvarstår ett år efter skadan finns en 
risk att de blir långvariga.

* Norrie, J., et al., Mild traumatic brain injury and fatigue:  
a prospective longitudinal study. Brain Injury, 2010. 24(13–14):  
p. 1528–15–38.



 * Avdramatisera utbrott genom att svara 
lugnt och se glad ut. Detta gör det tydligt för 
omgivningen att det inte är någon hotfull 
situation.

 * Försök att inte skämmas över din anhöriga 
eller hyssja personen som får utbrottet genom 
att säga till hen att inte prata så högt.

 * Skämta om det och ta det med humor (om 
den hjärnskadade personen är mottaglig för 
sådant).

 * Ställ frågor och hjälp din anhörige att 
resonera runt beslutet.

 * Ta inte för givet att personer som beter sig 
”konstigt” är berusade.

 * Ge alternativ och tipsa om strategier för att 
lättare ta beslut, exempelvis att uppfinna re-
gler att förhålla sig till när beslut ska fattas.





Ekonomisk situation 



Ekonomisk situation – efter allvarlig olycka

Den här olyckan har drabbat mig inte bara fysiskt och 
kognitivt, även ekonomiskt har jag blivit hårt drabbad.

Innan olyckan höll jag på bygga upp ett eget företag 
inom grafisk design. Jag hade flera intressanta upp-
drag på gång men efter olyckan har jag tappat alla mina  
uppdragsgivare. Vissa av de uppdrag jag hade arbetat 
med fick jag aldrig betalt för eftersom jag inte hade 
möjlighet att slutföra dem. Jag har nu blivit tvingad  
att lägga ner företaget.

Eftersom jag var student och företaget var i uppstarts-
fas hade jag haft en låg taxerad inkomst, så min 
sjukpenning blev väldigt låg. Det är dessutom svårt 
för ett försäkringsbolag att bedöma en rättvisande 
inkomstförlust för någon i min situation. Efter olyckan 
hade jag fortfarande fasta utgifter i företaget, men ingen  
inkomst. Detta gjorde att försäkringsbolaget baserade 
sina beräkningar på ett resultat som var mycket lägre 
än det skulle ha varit om jag hade haft möjlighet att 
arbeta.

Jag har förstått att syftet med en trafikförsäkring är  
att den drabbade inte ska lida ekonomisk skada av 
att ha varit med om en trafikolycka. Min mamma 
har lagt ner mycket tid på att sammanställa material 
till försäkringsbolaget för att visa vilken inkomst 
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jag skulle haft om jag inte blivit påkörd. Jag hoppas 
därför att försäkringsbolaget kommer räkna om och 
räkna rätt, för min nuvarande ekonomiska situation är 
ohållbar till följd av olyckan. Det är verkligen tur för 
mig att jag kunnat låna pengar av anhöriga, annars 
hade jag blivit bostadslös och svultit ihjäl ute på gatan.

Som jag har förstått kan kuratorn på rehabiliteringen 
ge visst praktiskt ekonomiskt stöd och exempelvis 
säkerställa att räkningar betalas i tid så att patienten 
inte hamnar på obestånd. I mitt fall fanns det tyvärr 
inga pengar att betala räkningar med så det var inte 
mycket kuratorn kunde hjälpa mig med. Efter att alltid 
ha klarat sig själv är det fruktansvärt jobbigt att hela 
tiden behöva be andra om pengar för att överleva.

Tyvärr har min hjärnskada också inneburit att jag 
fortfarande två år efter olyckan har svårt att förstå 
brev som jag får från exempelvis Försäkringskassan. 
Ett av breven jag fick från dem läste jag igenom flera 
gånger utan att förstå vad det innebar. Sedan var jag 
tvungen att be min mamma läsa igenom och tala om 
för mig vilket beslut de fattat i mitt ärende och vad det 
beslutet skulle innebära för mig.
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Bonusmorfar Claes berättar:

En fråga som är mycket viktig efter en så svår olycka 
som Malin varit med om är ekonomin och det mycket 
viktiga juridiska stödet som den skadade behöver inte 
minst i trafikskadeersättningsfrågan. Malin har haft en 
stor tur som har en enastående mamma som både har 
kraften, kunskaperna (utbildad civilekonom) och enga–
gemanget att hålla i alla kontakter (olika instanser i 
sjukvården, media, polisen, försäkringskassan, trafik–
försäkringsbolaget etcetera).

Malins mamma har lagt ner ett omfattande arbete på 
att tillsammans med Malins ombud/advokat ta fram  
underlag för och formulera inlagor till trafikförsäkrings–
bolaget. Som tur var kunde jag hjälpa till lite genom 
att via en gammal vän som är pensionerad advokat få 
fram namnet på en yngre skicklig advokat som både 
är ombud för Malin i trafikförsäkringsärendet och som 
företrädde Malin som målsägandebiträde i brottmålet 
mot mannen som körde på Malin. 

Det kan dock konstateras att handläggningen av trafik– 
försäkringsärendet har gått mycket långsamt. I skri–
vande stund (augusti 2017) har Malin ännu inte fått ut 
mer än en mycket begränsad del av den ersättning som 
hon är berättigad till. Eftersom Malin vid olyckstillfället 
dels studerade, dels drev en egen rörelse inom grafisk 
design har hon hittills varit hänvisad till en mycket 
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låg ersättning från försäkringskassan. Ersättningen 
är så låg att Malin inte har någon möjlighet att klara 
sina kostnader för bostad, mat med mera på denna 
ersättning trots att såväl hennes boendekostnader 
som övriga kostnader är mycket låga. Utan ekonomisk 
hjälp från sin mamma skulle Malin ha tvingats sälja 
sin enda tillgång (en liten bostadsrättslägenhet på 
cirka 30 kvm) vilket skulle ha gjort henne bostadslös 
samtidigt som hon genomgått och fortsätter att 
genomgå rehabilitering och inte har några möjligheter 
att försörja sig vare sig i en anställning eller i en egen 
rörelse.

För att göra något åt detta bestämde Malin och jag oss 
för att Malin skulle försöka söka försörjningsstöd med 
mig som ombud. Den 9 februari 2016 besökte därför 
Malin och jag en socialsekreterare på Södermalm i  
Stockholm. Malin klarade av besöket bra och redo–
gjorde kort för det brott som hon hade utsatts för och  
de omfattande skador som hon hade fått. Jag argumen-
terade för att Malin var berättigad till försörjningsstöd 
eftersom hon hade inkomster långt under existens- 
minimum och att det inte var skäligt att hon skulle 
vara tvingad att sälja sin enda tillgång — sin lilla 
bostadsrättslägenhet — för att överleva. En försäljning 
av bostadsrätten skulle dessutom innebära att Malins 
boendekostnader skulle komma att öka mycket kraftigt!  
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Socialsekreteraren lyssnade på oss och uppmanade 
Malin att med mig som ombud skicka in en ansökan. 

Det visade sig vara en ganska komplicerad uppgift för 
Malin att erhålla försörjningsstöd främst för att Malin 
inte fick ha några som helst tillgångar för att beviljas 
stöd (efter långa diskussioner accepterade kommunen 
att under en övergångstid om fyra till fem månader inte 
räkna bostadsrätten som en tillgång — därefter måste 
den säljas). Däremot betraktade kommunen medel som 
Malin hade placerade på ett särskilt konto för att betala 
skatter och sociala avgifter för sitt företag för tiden 
före olyckan i juni 2015 som en sådan tillgång, som 
först måste tas i anspråk innan Malin kunde beviljas 
försörjningsstöd. 

Tillsammans med Malins mamma och mormor la jag 
under fem månader våren 2016 ner ett rätt omfattande 
arbete på att sammanställa material om Malins 
ekonomi, fylla i ansökningar och föra telefonsamtal 
med socialsekreterare i kommunen för att Malin skulle 
beviljas försörjningsstöd. Resultatet blev dock mycket 
magert, Malin beviljades totalt för dessa månader 
endast cirka 2.000 kronor i försörjningsstöd.

Tack vare att Malin lever mycket ekonomiskt och tidvis 
har ekonomiskt stöd främst från sin mamma och under 
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läsåret 2016/2017 hade studiestöd baserat på master– 
utbildningen vid Konstfack har den ekonomiska 
situationen hittills klarats. Det är dock i skrivande 
stund av största vikt att Malin får beslut om ekonomisk 
ersättning från trafikförsäkringen för hittillsvarande 
och kommande inkomstförluster på grund av skadan 
samt ersättning för övriga skador och kostnader. Malin 
har lyckligtvis en mamma och andra närstående som 
förutom att vara det viktiga känslomässiga stödet 
även har kunnat hjälpa henne att på olika sätt få vård, 
ekonomiska resurser med mera i den svåra situation 
hon helt utan egen skuld har hamnat i.

Det är milt uttryckt mycket bekymmersamt att det i 
Sverige idag — 2017 — ska hänga på att man — efter 
att ha skadats i ett grovt brott — ska ha kunniga och 
engagerade anhöriga för att få ett så bra liv som möjligt 
efter förutsättningarna!
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 * Diskutera med kuratorn vad det finns för  
möjligheter att hjälpa den drabbade.

 * Utnämn gärna någon anhörig som kontakt- 
person mot försäkringskassan.

 * Fixa fullmakt för bankärenden.

 * om det är ett försäkringsärende rekommen- 
deras att hitta ett bra juridiskt ombud

 *  BOSSE – Råd, stöd & kunskapscenter arbe-
tar med frågor som rör funktionsnedsättning.  
De erbjuder bland annat stöd i kontakt med 
myndigheter.

 * Taltjänst är en service för personer med en 
tal-, röst eller språkskada. De erbjuder kost-
nadsfritt stöd i olika situationer. exempel- 
vis hjälper de till med att förbereda möten, 
följa med på läkarbesök och skriva ner vad 
som sägs, repetera eller förtydliga, ringa tele-
fonsamtal och ta del av skrivelser.
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Malin 2.0
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Malin 2.0

För mig har det känts lite som att växa upp igen. Att 
jag dog vid olyckan men blev pånyttfödd.

När jag bodde på sjukhuset tänkte jag att ”hemma” var 
hemma hos min far där jag inte bott sedan 2003 då jag 
var 18 år gammal. Senare kom jag ihåg att ”hemma” 
var min lägenhet i Hornstull, men i mitt huvud såg den 
ut som när jag flyttade in där våren 2004. 

Jag kunde inte känna ”hunger” under det första året. 
Eftersom mitt närminne var så dåligt var jag tvungen att 
skriva “att göra”–listor hemma när jag blivit utskriven 
från slutenvården. Då kunde jag skriva ”ät lunch” och 
sen stryka över när det var gjort. Annars hade jag ingen 
möjlighet att veta om jag gjort det, eftersom jag inte 
kunde känna hunger. Tydligen slutar en ha mens när 
en ligger i koma. Jag fick tillbaka mensen ungefär ett 
halvår efter att jag hade vaknat. 

Det verkade som om en del basala kroppsfunktioner 
bara lade av tillfälligt. Det var inte direkt något jag 
saknade, att ”vara hungrig” eller att ”ha mens”. Jag 
hade liksom klarat mig utan det… Fast det var ju såklart 
tecken på att jag började bli frisk.

Det är flera av mina anhöriga som har sagt att jag 
är som ”en bättre version av mig själv” nuförtiden, 
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Malin 2.0. Jag har samma humor och värderingar 
som tidigare. Jag har en del funktionsvariationer som 
jag lärt mig kompensatoriska strategier för att kunna 
hantera. Till exempel har jag blivit mycket bättre 
på att passa tider! Tidigare tänkte jag att det på sin 
höjd tog en kvart att åka överallt, så jag var ofta sen. 
Nu planerar jag för när jag behöver åka för att vara 
framme vid ett visst klockslag. 

Jag är medveten om att jag har svårigheter med minnet 
så jag vet att om jag inte skrivit in saker i min kalender, 
kommer de troligtvis inte att hända. Under 2017 började  
jag använda mig mer av digitala hjälpmedel, eftersom 
det finns många bra appar till telefonen för att planera 
sitt liv. Och telefonen har en ofta nära till hands, så det 
är väldigt smidigt att skriva in saker direkt i kalendern 
när en bestämmer något med någon.

Jag har aldrig varit särskilt förtjust i matlagning men 
under första halvan av år 2017 bestämde jag mig för 
att börja äta vegansk mat. Det började mest som en 
ångestrelaterad sak, det var så mycket saker i mitt liv 
som var upp–och–ner och som jag inte hade någon 
kontroll över. Men jag kunde iallafall styra över vad jag 
stoppade i mig, även om det var väldigt ansträngande 
för en hjärntrött person att leta upp olika recept. Men 
det var värt det, för det blev min nya hobby att laga god 
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och nyttig mat. Efter några månader märkte jag att jag 
mådde väldigt mycket bättre! Jag började känna mig 
mycket piggare och mer ”med”. 

Jag har förstått att det är viktigt att jag vilar ibland för 
att inte bli utbränd, men jag har varit väldigt dålig på 
att ”ta det lugnt”. Nu hade jag hittat mitt sätt att koppla 
av, eftersom matlagning kräver att en fokuserar på vad 
en håller på med. Men att säga att jag är vegan tycker 
jag känns för mycket som en identitetsmarkör. Jag 
brukar hellre säga att “jag helst äter vegetabiliskt” än 
säga att jag är vegan.

Jag har blivit mycket bättre på att ta hand om min 
hälsa. Jag simmar ofta och styrketränar på gymmet 
flera gånger i veckan. Eftersom jag fick så många 
fysiska skador behövde jag hålla kroppen i trim. 

Vänster underben var väldigt trasigt så jag fick en 
märgspik inopererad där. Det första halvåret hade jag 
restriktioner som gjorde att jag inte fick belasta benet 
alls, vilket gjorde det allmänt svagt. 

Jag fick även en neurologisk skada som kallas ataxi. 
Det försämrar balans och koordination och gör att 
hjärnan skickar signaler långsammare till ena kropps– 
halvan, höger sida i mitt fall. Det har gjort att högra 
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sidan av kroppen har varit svagare. Men jag har märkt 
att styrketräning hjälpt jättemycket och två år efter 
olyckan började jag känna mig väldigt stark och stabil.



Mamma berättar: 

Innan olyckan hade Malin fokus på att etablera sig som 
frilansande grafisk designer och bli ännu bättre på att 
åka skateboard. Olyckan innebar tyvärr att Malin var 
tvungen att göra uppehåll i allt det hon tidigare brann 
för. Det är mycket som hon har fått lära sig göra från 
början igen. Tidigare visste hon att hon kunde nå alla 
mål hon satt upp för sig själv, bara hon var tillräckligt 
fokuserad och jobbade hårt för det. 

Nu har hennes hjärntrötthet gjort att om hon vill uppnå 
ett mål måste hon planera de aktiviteter hon känner att 
hon klarar av, ta små steg och inte överanstränga sig. 
Jag är orolig över att hennes tidigare strategi att göra 
allt så snabbt som möjligt kanske bara kommer förstöra 
för henne. Ju mer hon kämpar, desto sämre kanske det 
kommer gå.

För att minska risken för överhettning i hjärnan har  
Malin lärt sig tekniker för att planera sin tid och 
strukturera sin tillvaro. Innan olyckan var hon en 
mästare på att själv ändra planer i sista stund, eller 
anpassa sig efter andras ändrade planer. Nu är det 
väldigt jobbigt för henne om något gör att hennes planer 
måste ändras. Malin 2.0 kommer därför alltid i tid om 
man bestämt träff med henne och hon håller alltid det 
hon har lovat. 
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Hon är också mycket bra på att notera vad andra lovat 
henne och ser till att påminna oss om vi skulle glömma 
bort det.

Behovet av att ha en tydlig struktur i tillvaron har också 
gjort att Malin är bättre på att ta tag i problem när de 
dyker upp. Det kan vara jobbigt och frustrerande för 
henne när hon inte kan komma på lösningen själv, men 
hon vet vilka hon kan ringa till för att be om hjälp. 

Ett exempel var när spolanordningen på hennes toalett 
gick sönder. Innan olyckan hade hon inte prioriterat 
att se till att den blev lagad, för det gick ju fortfarande 
att spola med vatten från en hink. Malin 2.0 ringde 
genast till mig och frågade hur hon skulle kunna lösa 
problemet. När hon ringde hörde jag hur stressad och 
frustrerad hon var över att stå inför ett problem som 
hon inte skulle kunna lösa själv. Stressen gjorde också 
att hennes hjärna inte kunde ta emot de goda råd jag 
försökte ge henne. 

Till slut fick jag säga åt henne att sluta oroa sig och att 
jag skulle se till att lösa problemet åt henne. Efter ett 
dygn hade Malin återigen en fullt fungerande toalett. 
Innan olyckan hade det säkert tagit flera månader innan 
hon tagit tag i problemet och hittat en lösning. 
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Malin vet att hon måste ta tag i problem så fort de dyker 
upp. Annars kommer problemet ligga och gnaga och 
stressa henne, vilket kan leda till att hon blir mindre 
handlingskraftig och att hon blir oförmögen att fokusera 
på något annat.

Det gör ont i mig när jag ser hur Malin varje dag, timme 
och minut kämpar för att göra saker som tidigare var 
självklara för henne. Det som imponerar på mig är 
att hon trots sina nya utmaningar fortsätter att vara 
så positiv, envis och dessutom orkar med att visa hur 
mycket hon bryr sig om att andra runt omkring henne 
mår bra. 
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Pappa berättar:

Vissa saker har blivit annorlunda på både gott och ont,  
men jag är otroligt tacksam för att själva grundperson-
ligheten finns kvar där. Den kommer fram på många 
olika sätt som i värderingar, åsikter och humor, och den 
är omisskännlig. 

Envisheten att hitta vägar för att nå sina mål finns kvar,  
kanske även lite förstärkt. Att Malin trots olyckan och  
dess effekter påbörjat sin masterutbildning på Konstfack  
är ett sådant exempel och det gläder mig att hon går 
”all in” och ser vart det bär henne. Det vore hemskt om 
hon inte tog chansen och sedan skulle ägna resten av 
livet åt att fundera ”om”…

Flera av hennes förmågor fungerar långsammare nu 
och några är nedsatta. Det innebär att hennes beteende 
kan uppfattas annorlunda nu än tidigare, trots att per-
sonligheten i grunden är densamma. Saker som hon 
inte längre klarar lika bra men som inte är nödvändiga 
lägger hon inte lika mycket fokus på, vilket ger utrymme 
för annat. 

Jag kan känna en enorm sorg över att hon tappat en 
del unika förmågor som till exempel fört henne dit hon 
kommit professionellt. Men när jag sedan återskapar 
bilderna av den första tiden på sjukhusen och all oviss–
het om liv, död och förmågor så viker sorgen undan och 
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jag gläds åt vad hon kan göra istället för att älta vad hon 
inte längre kan. Men visst, jag skulle oändligt gärna se 
henne med full fysisk förmåga och mental skärpa.

Många upplever henne som mer empatisk, inlyssnande 
och engagerad i andra människor nu än tidigare. Hennes  
romantiska sida är helt uppenbart mycket mer fram-
trädande nu och hon ger uttryck för att se och uppskatta 
andra, mindre och finare nyanser i människor omkring 
sig nu än tidigare. Jag ser en tendens till att hon kategori- 
serar och tolkar saker mindre i svart och vitt nu, att hon 
är ödmjukare för att det finns en gråskala i det mesta. 
Hon driver inte igenom sin vilja eller sina idéer till varje 
pris utan hittar ofta kompromisser istället.
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Syster berättar:

Malin har nu kämpat i lite mer än två år. Verkligen 
kämpat. Med allt. Minnet, känsel, hunger, fysisk smärta, 
känslor, träning, kost, läkarvård, försäkringsbolag... 
Listan kan göras lång, men allt hon gjort har handlat om  
att komma tillbaka till sitt liv och hitta tillbaka till sig själv. 

Jag blir nästan arg när snälla, omtänksamma männi-
skor säger “Du måste vara glad att det gått så bra för  
din syster?”. Det visar en stor oförståelse för vad det  
faktiskt innebär att rehabilitera efter att ha varit allvar-
ligt skadad samt få en hjärnskada av den digniteten som  
Malin fick. Inget har kommit gratis för min syster, hon  
har verkligen kämpat, varit envis och målinriktad när  
det gäller sin rehabilitering. När Malin kom till Danderyd  
och skulle formulera vad hon ville uppnå med sin vistelse 
där så sa hon: 

 – Jag vill bli snabb och stark.

De två värdeorden tror jag har varit en ledstjärna och 
ligger bakom allt hon gör sedan olyckan, en strävan 
efter att hela tiden bli bättre. Och sådan har alltid min 
syster varit — en stark strävan efter att hela tiden röra  
sig framåt, fokuserat på ett mål oavsett om det rört sig om  
ett jobbuppdrag, skolan, fritidsprojekt eller skateboard- 
åkning. I detta avseende ser jag ingen skillnad jämfört  
med den tidigare versionen av Malin — glöden finns fort- 
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farande där och inställningen att hon själv är ansvarig 
för sitt välbefinnande och sin egen lycka. För mig har 
hon alltid varit den starkaste personen jag känner.

Om jag tänker tillbaka på min syster innan den 13 juni 
2015 kommer jag ihåg en tjej som levde i nuet, som 
aldrig gjorde några längre planer utan tog dagen som 
den kom och gjorde det hon själv önskade. Hon var 
den som levde sitt eget liv, utan att styras av andras 
förväntningar. De egenskaperna var jag tacksam för 
under alla veckor som  
vi inte visste om Malin skulle vakna igen. Dör Malin nu, 
så har hon i alla fall inte missat något som var viktigt för 
henne eftersom hon faktiskt levt alla dagar innan och 
aldrig gått och väntat på framtiden. 

Nej, min syster kunde kanske inte planera, passa 
tider, komma ihåg födelsedagar, se andras behov 
och sätta dom framför sina egna. Men hon har alltid 
varit godhjärtad och varm. Hon föreslog aldrig något 
uppoffrande från sin sida, men samtidigt vet jag att 
hon aldrig tvekade att ställa upp för någon som bad om 
hjälp. 

Min fina älskade syster blir bättre för varje dag som 
går, starkare och snabbare. För det har hon bestämt 
sig för — och när Malin har ett mål så gör hon allt för 

183MALIN 2.0



att komma dit. Det gör ont varje gång vi ses att se hur 
hennes fysiska skador fortfarande påverkar henne, med 
smärta och problemen att röra sig snabbt och smidigt. 

Dock är det nog hjärntröttheten som jag tror påverkar 
mest, då jag ibland upplever att hon har svårt att hänga 
med i vissa samtal och ett behov av att zooma ut ganska 
 ofta. Det är svårt att träffas när mina barn är med eller  
i andra stimmiga miljöer, då Malin lätt blir hjärntrött. 
Trots detta har den nya Malin inte satt några begräns-
ningar på sitt liv. Dessutom har hon numera utvecklat 
en empati som märks varje gång vi hörs. 

Även om Malin har allt jobbigt i sitt liv som tar kraft och  
energi, är hon lyhörd, kommer ihåg viktiga saker i mitt 
liv och följer alltid intresserat upp tidigare samtal vi haft.  
Hon erbjuder alltid sin hjälp där hon tror att hon kan bidra,  
trots att det skulle vara besvärligt eller jobbigt för 
henne. Dessa nya egenskaper är fantastiska. 

Malin har även blivit punktlig eller för tidig till allt, vilket 
gör att familjen slutat uppge en timmes tidigare starttid 
på gemensamma aktiviteter för att inte riskera att behöva  
vänta alltför länge på att hon ska dyka upp. Hon har blivit 
en mästare i att planera och se till att saker blir gjorda, 
inget faller mellan stolarna hos henne längre.
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Jag har inte tänkt det som att Malin har kommit tillbaka 
i en bättre version när det gäller vissa egenskaper. För 
mig handlar det om min Malin, som kom tillbaka till 
livet med större möjlighet att uttrycka en del saker, och 
större utmaningar inom andra områden som tidigare 
var självklara eller lätta. Det är samma Malin, på 
samma resa, för att bli snabbare och starkare — i en 
självuppdaterande version.
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För mig betydde det mycket att få se den här bilden. Den blev en viktig pussel- 
bit när jag skulle försöka förstå dom här händelserna som jag inte har något 
minne av. Jag har förstått i efterhand att många stod och fotograferade istället  
för att hjälpa mig. Dom måste ha tyckt att mitt vänstra underben som var helt 
krossat var iögonfallande. Personen som hjälpte mig uppmanade andra att 
inte fotografera, men det svar hon fick var att dom hoppades på möjlighet att 
sälja bilderna. Foto: Polisen i Stockholm



Polisen lade snabbt upp en officiell efterlysning på sin Facebooksida. För min  
mamma, som försökte ta sig hem från Abisko, var det skönt att kunna dela 
inlägget eftersom hon då kände att hon gjorde något i en situation hon kände 
sig helt maktlös i. För familjen som hade så svårt att förstå vad som hade hänt,  
var vittnenas kommentarer i inlägget en viktig informationskälla. Tyvärr var 
det också en del osmakliga kommentarer som var jobbiga för dem att läsa,  
trots att de försökte sålla bort den typen av uttalanden. Polisen Södermalm, 
Facebook (13 juni 2015)
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Dagen efter olyckan låg jag i respirator eftersom jag inte kunde andas själv.  
Läkarna var oroliga att blödningarna i hjärnan skulle svullna till en livs-
hotande hjärnblödning. De opererade därför in en tryckmätare i huvudet 
för att kunna följa skadornas påverkan. Det hade konstaterats att jag hade 
brutit nio revben och båda nyckelbenen, vänster skulderblad och vänster 
underben var krossade. Jag hade inga synliga skador i ansiktet, så det var 
svårt för mina anhöriga att ta in att jag var så allvarligt skadad. Bilderna 
som fanns med i min patientdagbok har betytt jättemycket för mig för att 
förstå vad som hänt mig. Både jag och mina anhöriga önskar nu efteråt att 
de hade varit ännu bättre på att dokumentera mina framsteg, trots att det 
var fotoförbud på sjukhuset. Foto: Karolinska sjukhuset



Nästan en vecka efter olyckan låg jag fortfa-
rande i koma och polisen hade inga spår efter 
gärningsmannen. Med hopp om att få in tips 
från allmänheten ombads familjen berätta om 
händelsen i media. Mamma och syster var trötta 
och oroliga och utan att tänka på det höll de 
varandra i handen. Foto: Paul Hansen 

Aftonbladets omslagsbild 21 juni 2015. För min 
familj kändes det som om det var den största 
sorgen i deras liv att jag skadats så allvarligt och 
det var ingen som visste om jag skulle vakna 
igen. Det kändes märkligt att en sak som kändes 
så privat blev offentlig. Samtidigt gav det energi 
och styrka att jakten på smitaren var en sak som 
engagerade många andra människor utanför 
familjen. Aftonbladet 21 juni 2015

191VäGeN I BILDer 



192 VäGeN I BILDer

Hoffman–ställningen de satte in för att stabilisera det helt krossade benet, 
innan ortopeden kunde sätta in märgspiken. Det här benet har nu fått namnet  
“robo–leg”, eftersom underbenet numera har en lång titanpinne inuti 
benmärgen. Foto: Karolinska sjukhuset

Tre veckor efter olyckan kändes det som ett otroligt framsteg för mina 
anhöriga att jag hade ögonen lite öppna. Men det var jobbigt för dem att 
blicken var oseende och att jag inte reagerade på varken ljus eller rörelse. 
Foto: Karolinska sjukhuset

Min syster tog den här bilden efter att hon hade borstat mitt hår och bett mig 
hålla i hårborsten — och jag gjorde det! Det var andra gången jag satt upp 
och första gången jag visade ett tecken på att jag förstod vad som sas till mig. 
Hon blev så glad att hon ville ta en bild!  
Foto: elin Blom
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Den 10 juli 2015 häktades en person på sannolika skäl misstänkt för grovt 
vållande till kroppsskada och grov vårdslöshet i trafik. Han blev häktad 
eftersom åklagaren misstänkte att han annars kunde riskera utredningen. 
Det blev en märklig kontrast mellan den stora uppmärksamheten i media 
och den skyddade, privata miljön på sjukhuset där bara de allra närmaste 
anhöriga fick besöka mig på grund av infektionsrisken.  
metro.se (18 juni 2015), aftonbladet.se (21 juni 2015), dn.se (23 juni, 2015), mitti.se 
(29 juni 2015),  expressen.se (10 juli 2015), aftonbladet.se (10 juli 2015).
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På Karolinska var det besökstid en stor del av dagen och besöken betydde 
jättemycket för mig. Men jag kom inte ihåg någon som hade varit där; så fort 
de gått ifrån rummet så hade jag glömt det. Foto: Paul Hansen

Jag bad mamma fotografera mitt delvis rakade huvud med ärr efter den 
inopererade tryckmätaren. För att hon ska kunna visa mig den bilden om jag 
någon gång i framtiden skulle cykla eller skata utan hjälm. Foto: Jenny Sillén

Foto från arbetsterapeutrummet på Karolinska sjukhuset i Solna. Jag var  
alltid så glad och positiv under de första veckorna efter uppvaknandet. Jag hade  
inte förstått vad som hänt och jag var glad över all uppmärksamhet. Jag förstod 
fortfarande inte att jag varit med om en olycka och hittade på fantasifulla 
förklaringar till varför jag satt i rullstol. Foto: Jenny Sillén
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Mina vänner visade bilder på folk som hälsat på i mobilerna för att jag skulle 
känna att jag inte var ensam. Jag trodde fortfarande att jag var i Norrland 
och tyckte att det var fantastiskt att alla mina vänner kom hela vägen upp dit 
för att hälsa på mig. Foto: Paul Hansen

Jag behövde konstant övervakning, så det blev för resurskrävande för 
personalen att se till att jag skulle få komma ut. För att jag skulle få lite luft 
och må lite bättre tog familj och vänner med mig ut på promenader ibland. 
Foto: Paul Hansen
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Det var två timmars besökstid varje kväll på Danderyd. Jag brukade foto-
grafera mina besök med polaroidkameran mina vänner gav mig och sätta 
upp bilderna på väggen direkt. Jag satte upp en kopia på röntgenbilderna av 
mitt ”robo–leg” och mina trasiga nyckelben, bredvid urklipp med bilder på 
mig från Sveriges skateboardtidning Giftorm. Foto: Anna Tärnhuvud

Slutenvården med rehabilitering på Danderyd uppfattade jag som fruktans-
värt långtråkig. Jag hade ett schema på väggen med syfte att fylla min dag 
med aktiviteter för att det skulle kännas som att tiden gick mindre långsamt. 
Foto: Paul Hansen

På Danderyd fick jag träna på att gå med kryckor. Jag kunde fortfarande inte 
belasta mitt “robo–leg” utan fick träna på att ”markeringsgå” med kryckor. 
Jag skulle ta steg utan att belasta och låtas att jag hade en bit knäckebröd 
under foten som inte fick gå sönder. Foto: Paul Hansen
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Den 25 april 2016 var jag hos ortopeden på Karolinska i Solna och röntgade 
mitt ”robo–leg”. Benet hade läkt bra, så ortopeden behövde inte ta bort fixe-
ringsskruvarna från knät. I så fall fanns risk att benet skulle bli för kort när 
det var färdigläkt och jag skulle bli halt för resten av livet. Jag blev så glad 
över att få behålla skruvarna och slippa bli halt att jag tog den här bilden och 
delade på Instagram. Foto: Jenny Sillén

Med tiden fick jag allt ondare i knät och kunde knappt gå i trappor eftersom 
det gjorde ont när jag belastade i böjt läge. Ortopeden hade konstaterat att 
benet var tillräckligt läkt för att kunna operera ut fixeringsskruvarna. Den 
29 augusti 2017 fick jag äntligen operera ut dem! Jag blev så glad över att bli 
av med skruvarna och förhoppningsvis slippa smärtan att jag tog den här bilden 
och delade på Instagram. Foto: Torbjörn Karlsson
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Jag och min syster brukade läsa den här boken när vi var små och vi har 
alltid känt oss som ”Allrakäraste systrar”. Hon läste den för mig när jag låg 
i koma, men hon hade glömt att den var lite sorglig. Hennes röst började 
stockas när hon kom till partiet som handlar om att den ena systern ska 
dö. Jag kände nog av hennes ångest, för mina maskiner började låta för att 
varna. Jag hade redan tatuerat in hennes namn över hjärtat och bestämde 
mig i februari 2016 för att tatuera in omslagsbilden till boken ovanför texten.  
Foto: Jenny Sillén
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Den 3 september 2015 var jag på väg in i rättegångssalen för att möta personen 
som var åtalad för att ha smitit från olycksplatsen. För mina anhöriga och  
vänner vad det jobbigt att höra alla detaljer om olyckan och hur de inblanda-
de hade ansträngt sig för att dölja bevisen. Under alla polisförhör hade den 
åtalade sagt att han lånat ut bilen till en person som inte gått att hitta, men 
under tingsrättsförhandlingen ändrade han sin version. Nu medgav han att 
han suttit i bilen vid tillfället, men hävdade att det inte var han som körde. Han 
vägrade berätta vem som hade kört bilen, eftersom han ville att den personen 
själv skulle träda fram och ta ansvar. Foto: Anna Tärnhuvud
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Den 17 september 2015 meddelades domen. Smitarens påföljd blev 24.000 
kronor i dagsböter, som redan ansågs betalade eftersom han suttit häktad. 
Han behövde heller inte betala något skadestånd till mig. För mig kändes det 
orättvist att han gick fri, medan jag var dömd till ett liv i fängelse. Det mest 
skrämmande med domen är att budskapet blir att det lönar sig att smita 
från en olycka om en kört rattonykter. En onykter förare som stannar och 
tar hand om någon som blivit så allvarligt skadad döms ofta till några års 
fängelse. Att smita från en olycka så att nykterhetskontroll inte kan göras ger 
tydligen bara några ynka dagsböter. aftonbladet.se (17 september 2015)
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FS Rock i Kristineberg, bild från Transition Magazine’s skateparksguide 2015.  
Bilden är tagen i Kristinebergs betongpark under våren 2015, ett par måna-
der innan jag blev påkörd. Foto: Anders Neuman

När jag gick på Danderyds sjukhus öppenvård för hjärnskaderehabilitering 
fick jag träna på att åka skateboard i deras korridorer.  Jag brukade kalla det 
för ”Radical Rehab”. Foto: Anna Tärnhuvud

Eftersom skateboard hade varit en sån stod del av mitt liv var jag ivrig att 
komma igång med det igen. Min balans var urusel, så jag behövde hålla 
någon i handen när jag åkte fram och tillbaka i rampen. Jag kom på att jag 
kunde sätta upp en klättersele i taket så att jag skulle sitta fastspänd om jag 
tappade balansen. Tyvärr var det en bättre idé på pappret än i praktiken. 
Foto: Anna Tärnhuvud
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Det är såhär mitt liv ser ut nu när jag umgås med familj och vänner. Efter-
som jag har blivit extremt känslig för ljud använder jag brusreducerande 
hörlurar på middagar med familjen. Det blir tyvärr ett slags visuellt av-
ståndstagande, “prata inte med mig”, men det är enda sättet som jag kan 
hantera sociala situationer.  Foto: Jenny Sillén
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Förhoppningsvis har jag lyckats göra den bok som min familj önskar hade 
funnits sommaren 2015. Foto: Ida Halling, 2018
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