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Det kan inte hända mig

En vacker augustidag, uppropsdagen på förskolan, kommer det ofatt-
bara beskedet: min man har drabbats av en hjärntumör.
 Vi hade bildat familj relativt sent i livet, tvillingarna hade nyss fyllt 
sex år. Det fanns ingen plats för en hjärntumör i vårt hem men likväl 
fanns den där, släpandes på en lång svart skugga: döden.
 Som ett undantag i statistiken överlevde min man sin sjukdom. Eller 
rättare sagt, hans liv fortsatte i ytterligare 18 år. En hjärntumör lämnar 
dock sina spår såväl i patienten som i dem som står honom närmast. 
Alla drabbas ytterst påtagligt. Varje händelseförlopp är unikt, varje be-
rättelse är unik. Min man levde mittibland oss men han hade blivit en 
främling vars innersta inte längre var tillgängligt för oss. ”Gemenska-
pen opererade kirurgen bort, kanske av misstag, när hon skulle avlägsna 
hjärntumören”, har jag skrivit i min dagbok. Detta var innan jag visste 
att det finns något som heter frontallobsskada. 
 Det sägs att hjärntumörer är de anhörigas sjukdom, att de närstående 
är de värst drabbade. ”Patienter som fått sina skador i höger hemisfär är 
ofta omedvetna om sina handikapp, speciellt de intellektuella”, skriver 
Håkan Eriksson i sin bok om Neuropsykologi, och han fortsätter: ”Vid 
skador i höger hemisfär ter sig patienterna förhållandevis sorglösa”. 
Min man var en sådan lycklig patient såtillvida att han verkade helt 
omedveten om det monster som höll på att äta upp hans hjärna, sakta 
men säkert, bit för bit. Eller var det kanske så att han kunde känna alla 
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Dessa träffar har betytt oerhört mycket för oss alla. Vetskapen om 
att det finns andra som blivit drabbade av en hjärntumör, trots olika 
händelseförlopp, har gett oss en känsla av samhörighet. Och det känns 
lika ofantligt stort varje gång att i anhöriggruppen få möta en blick som 
säger: jag förstår dig.
 Vi föds, vi lever och vi dör. Att förlora en anhörig leder osökt till 
en livskris där en berättelse tar slut och en ny tar sin början. En yttre 
förändring i våra liv tvingar fram en förändring även i vår inre värld. 
Genom att minnas kan vi försäkra oss om att de drömbilder vi har kvar 
av det förflutna verkligen är sanna, att de som lämnat oss verkligen 
funnits. Ingen människa dör så länge det finns någon som minns; att 
finnas till är att finnas i någons minne.
 Varje liv består av ett antal berättelser. Denna bok innehåller fem-
ton individuella berättelser där hjärntumören spelar en central roll. 
Arbetet med boken har fungerat som en första hjälp till självhjälp för 
oss medverkande. Det är vår förhoppning att det vi gått igenom och 
det vi berättat här kan även vara till hjälp för andra som hamnat i 
hjärntumörens skugga.
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känslor och tänka alla tankar men var oförmögen att uttrycka dem? Att 
han i själva verket var medveten om den förnedring som hjärntumören 
utsatte honom för? Jag vill så innerligt gärna tro de forskare som anty-
der att så inte är fallet. Jag önskar att det fanns ett svar.
 Lika lite som hjärntumören syntes utåt, lika lite märktes av min egen 
kamp för överlevnad. Min man och jag hade blivit siamesiska tvillingar, 
vuxit ihop till en uttryckslös robot. Jag försökte skydda honom genom 
att jämt finnas både ett steg före och ett steg bakom honom medan han 
fortsatte leva sitt liv som om ingenting hänt.
 I själva verket fanns det två patienter i familjen, en med diagnos men 
till synes utan vårdbehov och en utan diagnos men med ett skriande 
vårdbehov. Och däremellan fanns två små flickor som behövde bli äls-
kade och sedda och bekräftade för att kunna växa upp till harmoniska 
livsbejakande individer.
 Barnen höll mig vid liv. Precis som allt annat levande behöver dock 
även vi människor näring. Jag var kraftigt undernärd. Och jag vis-
ste inte längre vem jag var, vad jag ville och varför jag levde. Jag var 
tvungen att söka mig till livets källa för att inte svälta ihjäl. Ytterst kom 
färden att handla om rent existentiella frågor: rätten att bli den man 
är, skyldigheten att bli den man är, att förvalta sitt pund, att ta ansvar 
för sin nästa, att bejaka sitt eget liv. Att älska i nöd och lust. Att orka 
se sina drömmar och att ställa dessa inför ens egna och omgivningens 
fördomar, och ytterst, inför Gud.
 Den totala övergivenhet som jag upplevde i hjärntumörens tortyr-
kammare är omöjlig att beskriva. För mig, med min barnatro, hade 
Gud varit kärleken och tryggheten. Nu tycktes även Gud ha gått ifrån 
mig. Jag ropade och jag skrek men hörde inget svar. Jag hörde bara 
ekot av min egen förtvivlan.

Anhöriggruppen
I november 2004 fick jag inbjudan till en anhörigträff som anordnats 
av Kontaktteamet för patienter med hjärntumör och deras närstående 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. 
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