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Tilbageblik 
 

Natten til mandag den 2/7 2007 sov Flemming uroligt og da han vågnede ved vækkeurets 

kimen omkring klokken halv fem, var han lam i højre side. Efter at havde sundet sig lidt, kunne 

han langsom få sit højre ben ud af sengen og humpede ud på badeværelset. Her ser han, at 

ansigtet er skævt og delvis lammet, opdager at hans talte var utydeligt, højre arm ville ikke 

bevæge sig og højre ben var genstridigt. 

 

Det lykkedes for Flemming af få vækket Casper og mig, uden at vi bemærkede at der var noget 

helt galt, men vi syntes at han var stille og utrolig morgensur. Når jeg spurgte til ham, rystede 

han blot på hoved og vente sig væk fra mig. 

 

Klokken var ved at blive mange og vi kørte mod Danmark. Der var ingen der sagde noget i 

bilen, men jeg undrede mig over at Flemming kørte med autofart på det meste af vejen.  

Casper satte sig til at sove videre i bilen, stemningen var anspændt. Jeg blev sat af på arbejdet 

og drengene kørte vider til deres job, men jeg havde en mærkelig fornemmelse i maven og var 

ked af det. 

Flemming og Casper ankom til deres dengang fælles arbejdsgiver og Flemming ordnede det 

mest nødvendige, sagde til hans chef at han kørte til lægen og satte sig ud i bilen igen. 

Nu kørte han i banken for at betale de sidste regninger, på tanken for at fylde bilen med benzin 

og videre til Amager hospital, hvor han parkerede uden for skadestuen. Han valgte dette 

hospital med vilje, for han vidste, at det kendte jeg og det kunne jeg finde uanset hvor jeg kom 

fra.  

 

Da han gik ind på skadestuen kom en sygeplejerske imod han og spurgte hvad hun kunne 

hjælp med, men inden Flemming fik fremstammet et svar kunne hun se hvad der var galt. 

Flemming blev indlagt og behandlet for en blodprop i hjernen som følge af forhøjet blodtryk og 

diabetes type 2 der ikke var blevet opdaget i tide. Efter en lille uge på hospitalet blev han sendt 

hjem med besked om selv at genoptræne sin førlighed igen, samt en meget lang recept på 

diabetes medicin, blodtryksdæmpende medicin, blodfortyndende medicin, medicin mod 

forhøjet kolesterol og medicin mod bivirkninger af medicinen.  
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Det tog Flemming næsten et års sej kamp, at vende tilbage på arbejdet med fuld førlighed igen 

og en sukkersyge der var under fuld kontrol. 

 

Efter denne oplevelse var vi alle af den opfattelse, at den medicin Flemming nu fik, gjorde at 

han ikke kunne få en blodprop igen og undersøgelser havde da også vist, at han havde et 

stærkt hjerte og ingen forkalkninger i halspulsåre. Derfor levede jeg i en falsk tryghed i 2½ år 

hvorefter hele min verden styrtede i grus på et spildtsekund. 
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Årsskiftet 2009 - 2010 
 

Det er en kold og hård vinter vi er midt i. 2009 bød endelig på en hvid jul og årsskiftets raketter 

tog afsæt i snedriverne da de skød 2010-året ind. Januar havde været usædvanlig kold og 

mørk. I weekend ankom endnu et stort snevejr til hele landet og vi kan næsten ikke huske, 

hvordan det føles når temperaturen udenfor i dagtimerne er plusgrader. 

 

I oktober fik vi alle tre influenza på skift, lige som Camilla i Helsingør. Camilla var så uheldig af 

hun også fik dobbeltsiden lungebetændelse og mellemørebetændelse.  En fredag eftermiddag 

midt i oktober blev hunden luftet lige inden vi alle skulle mødes med nogle venner i København 

og til optagelse af et aftensshow der blev sendt direkte i tv. Hunden kom til skade med den 

ene negl på forpoten og Flemming og jeg kørte hunden til dyrehospitalet, i mens Camilla og 

Casper kørte til København.  Det blev en halvdyr fornøjelse på dyrehospitalet men vi kunne i 

venteværelset se, de unge hygge sig i studiet, i Købehavn på fjernsynet. 

 

November måned bød på flere udfordringer. Jeg fik betændelse i en tand og måtte 

rodbehandles. Tandlægen mente at tanden kunne reddes, men uheldigvis kom jeg til at flække 

den under et nyse anfald, så tanden stod ikke til at reddes.  

Camilla fik svineinfluenza a h1n1, der udviklende sig til en lungebetændelse, endog endnu 

kraftigere end den hun havde haft før. Vi i Sverige blev alle tre vaccineret mod svineinfluenza. 

Casper blev vaccineret en uge før os andre og var syg de tre efterfølgende dage med 

influenzalignende symptomer. Efter Flemming og jeg blev vaccineret, var det Flemming der 

blev syg, men han havde det langt værre end Casper. Samtidig med at Flemming ligger syg, 

stjæles vores bil fra parkeringspladsen derhjemme. Vi må aflyse den planlagte mini juleferie vi 

havde inviteret Casper og Camilla på i Stockholm. Flemming var syg og hunden har fået så 

dårlige kløer, at hun under en operation får fjernet samtlige kløer på alle poter. Dette indgreb 

kostede en hel del julegaver, da forsikringsselskabet ikke ville dække kloskader. 

 

Så blev det december med aflyst juleferie og jeg får influenza. Flemming går hele tiden og små 

skrænter og ser trist og grå ud. Vi beslutter at udsætte min fødselsdag til januar/februar når vi 

alle er friske, det er godt vi ikke satte årstal på, jeg har stadigvæk en fødselsdag til gode.  
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Casper får besøg af Tomomi fra Japan få dagen før jul og hun blev til et stykke ind i januar. 

Tomomi boede på Camillas gamle værelse, så Camilla sov i stuen da hun var hjemme i 

juledagene, hvilket indebar at hun følte sig meget hjemløse.  

Lille juleaftens dag gik komfuret i stykker og kunne ikke bruges. Securitas der havde julevagten, 

kunne kun tilbyde os en separat elektrisk dobbelt kogeplade, en af dem hvor det tager en hel 

dag at få en gryde vand til at koge. Man kunne ikke fremskaffe en ny glaskeramisk kogeplade 

før efter julen, da alle havde helligdagslukket. Til alt held, har vi en separat indbygget ovn for 

sig selv, som virkede og Flemming fik gjort gas grillen på altanen klar til brug.  

 

Juleaften fik jeg lavet gåsesteg med rødkål, brunekartofler, aspargeskartofler med sovs og lun 

kirsebærsovs til ris a la manden. Selv om det tog lidt længere tid end det plejede, var 

julestemningen ikke ødelagt og maden blev nydt i stor stil. 

 

Tredje juledag havde vi huset fyldt med gæster til julefrokost og Flemming stod på altanen i tyk 

trøje og dun vest. Her stod han og stegte fiskefileter og æbleflæsk på grillen. Det lykkedes os at 

få stablet det sædvanlige overdådige julefrokostbord på benene. Der skulle bestemt ikke 

mangle noget på bordet, selv om vi var uden komfur. 

 

Nytårsaften holdte Flemming og jeg alene hjemme med hunden, Casper og Tomomi var i 

København hos nogle af Caspers venner og Camilla festede med venner i Helsingør. 

 

Den 8. januar rejse Tomomi hjem til Japan og vi kunne endelig slappe af hjemme uden at skulle 

være ”på” hele tiden. Vi aftalte alle, at vi ikke ville planlægge at have fremmede fra den anden 

ende af verden, boende hos os i så lang tid midt i julen. Det er helt i orden om sommeren, hvor 

der er en masse steder man kan tage hen, men om vinteren er det begrænset hvor spændende 

en sighting kan være. 
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Dagene før 
 

Det er mandag aften den 1. februar og vi sidder sammen på nettet for at finde et sommerhus 

med pejs, til en weekend uden de unge mennesker og hunden. Vi trænger til at komme lidt 

væk, få slappet af, forkæle hinanden og plejet os selv. 

Det har været en streng vinter på flere måder hvor vi har været hårdt ramt af uheldigheder og 

ikke rigtig er kommet oven på helbredsmæssigt, men har gået og små skrænter hele tiden. 

Vi finder et hus ved Reersø i Gørlev på Sjælland gennem feriefonden.  Her har vi ikke været før, 

men de øvrige huse vi tidligere har lejet igennem feriefonden har været gode, så vi glæder os 

og håber på at vores booking bliver positiv bekræftet, selv om det er med kort varsel. 

 

Lørdag den 6. februar kører Casper til Danmark tidlig om morgenen for at overnatte hos nogle 

venner i København. Flemming klaget over let utilpashed om eftermiddagen, men kan ikke 

rigtig forklare hvordan det føles, måske i retning af symptomer på lavt blodsukker, men sukker 

tallet er perfekt. Vi skal bestemt ikke kontakte læge eller lignende siger han, for så dårligt har 

han det ikke og mener at det nok snart går over igen.  

Jeg har købt ind til en romantisk hjemmeaften, og byder på en for os, ny drinks der blev lavet 

af lidt sukker der opløses i citronsaft, tilsættes gin og spædes op med champagne. Den faldt i 

god jord og blev nydt mens jeg lavede forretten. Ristet toast i hjerteform smurt med 

peberrodscreme, koldt røget laks formet som roser og pyntet med grønne asparges. 

Hovedretten var bøf af oksemørbrad som Flemming stegte og hertil fik vi rødvinssovs, røsti og 

kartoffelkroketter. Desserten bestod af chokoladefondue med jordbær, ananas og banan. Vi 

hyggede og så lidt film i løbet af aftenen. 

 

Søndag den 7. februar planlægger vi miniferien i den kommende weekend da vi var så heldige 

at få sommerhuset ved Reersø. 

Er der noget vi ønsker at se?  

Hvad skal vi spise til aftensmad? (nem mad)  

Hvornår kører vi?  

Hvornår kommer vi hjem?  

Hvad skal vi huske at tage med? … 

Vi er begge trætte, men det blev også sent i går, så vi går i fornuftig tid, i seng. 
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Selve dagen 
 

Mandag den 8. februar er det 7 graders frost om morgen da Flemming og jeg kørte fra Malmø i 

Caspers bil. Han bliver hjemme, da han skal til tandlægen, inden han møder på arbejdet. 

 

Vi kører mod Danmark og snakker om de sidste ting vi skal have på plads inden den kommende 

weekend. Jeg skal huske at printe hus beskrivelse, bookning bekræftelse og kørevejledning ud, 

når jeg kommer op på min plads. 

 

Da jeg bliver sat af på jobbet er klokken 7.45 og Flemming er i højt humør og vi glæder os 

meget til weekenden. Jeg lover at ringe til Flemming om eftermiddag for at fortælle om vi har 

vundet dagens lodtrækning, om feriehuset til sommerferien. Vi håber begge på, at vi vinder 

”Blåvand” igen i år, da det er et perfekt sommerhus til os i det jyske. 

 

Klokken 9.15 ringer min mobil og det er et opkald fra Flemmings telefon. 

Jeg studser over at han ringer allerede og er lige ved at sige noget meget kærligt når jeg tager 

telefonen, men har en underlig fornemmelse i min mave og siger bare mit navn … 

Det er en kvidestemme der svarer i telefonen!?! 

 

- Hej jeg hedder Anne, jeg ringer fra Rigshospitalets Traumecenter. 

 Inden hun kunne sige mere fløj det ud af munden på mig  

– Åh nej, hvad er der nu sket med Flemming? 

Anne spurgte om jeg var Flemming kone og efter at jeg havde bekræftet dette fortalte hun 

kort hvad der var sket og bad mig om at tage en taxa til Rigshospitalet med det samme. 

 

Flemming var blevet fundet på en tankstation på Lygten livløs og blevet genoplivet efter et 

hjertestop. Man er i gang med en hel del undersøgelser lige nu for at komme et evt. nyt 

hjertestop i forkøbet.  

Jeg fik Annes telefonnummer og lovede at jeg kom så hurtigt som muligt. 
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Jeg gik over til Gitte der er min nye chef og sagde, at jeg var nødt til at gå med det samme, da 

Flemming havde fået et hjertestop og lå på rigshospitalets Traumecenter. Gitte ”hev” mig med 

ud i ”Cafeen” og gav mig en kop kold vand. Hun bad mig blive siddende mens hun hurtigt fik 

kontaktet en af mine nære veninder på arbejdspladsen og arrangeret en taxa. Der gik heller 

ikke lang tid før Lene og jeg var på vej til Rigshospitalet.  

 

Da vi ankom til Traumecenteret var dørene låst og jeg var ved at gå i panik, kunne ikke finde 

ringeklokken og ville bare ind til min mand så hurtigt som muligt. 

Lene fandt ringeklokken og der stod en maler i vindfanget som lukkede os ind i slusen. 

Der kom en sygeplejerske og vise os ind i et tekøkken hvor vi kunne vente imens hun hentede 

Anne og lægen som havde taget imod Flemming på Traumecentret. 

Da de alle var kommet fik jeg endnu et glas koldt vand og jeg tænkte – hvad skal jeg med alt 

det kolde vand hele tiden - jeg er ikke tørstig! Lægen begyndte at fortælle hvad der var sket. 

 

Flemming var blevet fundet livløs på en tankstation på Lygten, liggende mellem en mur og 

bilen i frostvejr. Man havde på nuværende tidspunkt ikke fået de sidste tal endnu, så man 

vidste ikke hvor længe han har været død, men at der ankom en ambulance til stedet 3 

minutter efter opkaldet til 112 og få minutter senere ankom akutlægen til stedet. Flemming 

havde fået adskillige stød med hjertestarter og hjertemassage af ambulancerederne, som 

akutlægen fortsatte med og det lykkedes lægen at få en hjerterytme i gang. Herefter havde 

man strakt kørt Flemming til Rigshospitalet. 

Jeg afbrød lægens forklaring, kunne slet ikke høre efter, tænkte bare på Flemming. Jeg spurgte 

lægen om han ikke bare kunne svare mig på, om Flemming levede for alt andet var ligegyldigt 

lige nu. 

Flemming levede fortalte han og gav mig lige en lille pause til at trække vejret i. Jeg ville se 

ham med det sammen, men lægen ville lige forklar mig hvad der var sket og forberede mig på 

det syn der ville møde mig. 

 

På Traumacentret havde man scannet Flemmings hoved for mulige blodpropper, 

hjerneblødning eller andre skader, men fandt ingenting og der var heller igen blodprop at se på 

halspulsåren. Der var taget en masse blodprøver for at finde en årsag og for at se om 

Flemming fik ilt nok. 
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 For at minimere eventuelle skader på hjernen efter manglende ilttilførelse, havde man lagt 

ham i kunstig koma og koblet en respirator til, som trak vejret for ham.  

På nuværende tidspunkt havde man lige flyttet Flemming til hjerteintensiv afdeling og ville 

begynde en nedkøling af ham kl. 10.30, altså om få minutter, for at lette trykket i hjernen. 

Anne ville vise Lene og jeg igennem kælderen så vi kunne tage elevatoren op til afdelingen 

hvor Flemming lå. 

 

Det var en labyrint af gange vi gik igennem for at komme til opgang 2. Vi tog elevatoren op til 

14. sal og gik ind på hjerteafdelingen da vi ikke turde gå ind på hjerteintensiv afdeling. Der var 

et skilt på døren med adgang forbudt. Dette mente vi at vi skulle respektere, selv om vi vidste 

at Flemming lå der inden et sted. Sygeplejersken vi mødte viste os tilbage til elevatorerne, hvor 

der var et rum til pårørende som vi skulle vente i til der kom en ny læge og forklare os om 

situationen nu. Jeg kunne snart ikke holde det ud mere, ville bare se Flemming og selv forsikre 

mig om at han stadigvæk var i live. Det gjorde mig meget mistænkelig at jeg hele tiden blev 

bevidst forsinket / forhindret i at se Flemming med det sammen. Jeg frygtede det var slut og 

håbede bare på at han var i live. Hvis han var blevet hjerneskadet, ville jeg have ham med 

hjem, han skulle ikke på noget plejehjem, jeg skulle nok selv passe ham.  

 

Nu kom lægen som havde lagt Flemming i koma og begyndt nedkølingen af ham på 

intensivafdelingen. Han fortalte igen hvad der var sket fra start af denne morgen. Det vise sig 

at Flemming havde været død og uden ilt et sted mellem 18 og 19 minutter. Dette kunne 

lægerne se, ud fra bl.a. de blodprøver de havde taget. Han forsøgte også at forberede mig på 

det syn der ville møde mig, når jeg så Flemming.  

Han ville være fyldt med slanger til medicin og elektroder der overvågede ham hele tiden. 

Herudover blev jeg spurgt om Flemming havde haft det dårligt, om hans ryge- og drikkevaner 

samt om allergi. Lægen bad mig om at skrive ned til dem, hvilken medicin og hvor meget 

Flemming tager i dagligdagen, således at de kan medicinere ham korrekt. Det er godt nok, at 

de får medicinlisten i morgen sagde lægen, da de på nuværende tidspunkt ikke har brug for 

den. 

Lægen bad mig om at vente endnu et øjeblik i rummet, han skulle lige sikre sig af Flemming og 

den anden patient på intensivstuen var OK og sygeplejersken ville komme tilbage for at hente 

mig så jeg kunne komme ind og se Flemming.  Jeg var lige ved at gå op i limningen, syntes at 

jeg havde ventet alt for længe på at se Flemming.  
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Lene og jeg begyndte at snakke om, hvor længe jeg kunne trække den med at informere 

Casper og Camilla. Vi var specielt bekymret for, om der ville være en eller anden kollega til os, 

der fik fortalt Casper om ulykken før han havde hørt det fra mig. Vi blev enige om at jeg først 

måtte se Flemming selv inden jeg fortælle det til ungerne.  

 

Jeg blev hentet af sygeplejersken og Lene ventede på mig i rummet ind til jeg kom tilbage. Hun 

sagde at jeg bare skulle give mig god tid og det betød ikke noget om hele dagen gik. 

På vej op ad gangen på intensivafdelingen fortalte sygeplejersken at Flemming havde 

vinduespladsen på en 2-mandsstue og medpatienten var lige så syg som Flemming. Hun 

forklaret at jeg ville blive mødt af et syn, hvor Flemming var tilkoblet nogle maskiner via 

slanger og elektroder. Jeg måtte ikke blive forskrækket og han var på nuværende tidspunkt så 

stabil som man nu kunne være i denne situation.  

 

Hendes stemme blev mere og mere fjern og det eneste jeg kunne høre, var en susen og 

konstant dunken i mine ører, jeg var svimmel og mit hjerte slog så hårdt og hurtigt, at jeg var 

bange for, at det bankede sig vej ud af min brystkasse. Vi måtte gå igennem sygeplejerskernes 

observationsrum i stedet for ind af døren til stue 9-11. Hvorfor, det ved jeg ikke, men da vi gik 

igennem rummet kunne jeg se dig bag ruden, ligge helt udstrakt på ryggen i sengen. Jeg glemte 

helt at trække vejret og min svimmelhed blev værre, imens tårerne løb om kap ned at mine 

kinder, så jeg næsten ikke kunne se noget. 

Er du ok? spurgte sygeplejersken og jeg nikkede selv om det var løgn. Træk vejret helt ned i 

maven, tænkte jeg, så du ikke besvimer her midt i det hele. Man dig op, han har brug for dig. 

 

Ude på venstre side af halsen var der sat en slange fast, der delte sig i tre slanger, som alle var 

koblet til et stativ hvor der var seks mindre computerlignende enheder fyldt med medicin. 

Oven på din hånd var der indsat en nål hvor der sad en prop i. I det ene næsebor var der tapet 

en slange fast med brun plastertape og ud af munden var der en tyk harmonikaslange der var 

tapet fast til mundvigen og kinden. På din pande var der et stort plaster med en 

elektrodeledning som jeg aldrig fandt ud af hvor endte, men den målte din temperatur. På den 

ene finger havde du en klemme med ledning i og der var en masse elektroder sat på din 

brystkasse, og også en på hvert ben og arm. 



Side 11 
 

Ved din venstre side, stod der et apparat som jeg hurtig antog, var en respirator. Efter kort tid 

var det helt tydeligt for mig, at det var den respirator som du var koblet til. Den bestemte din 

vejrtrækning og det på en helt anden måde end du normalt trak vejret på. Det virkede meget 

uhyggeligt både med lyden og med måden du fik luften på. På din højre side, hang der en TV 

skærm, højt oppe på vægen. Her var der adskillige kurver og tal der skiftede hele tiden. Jeg er 

ikke sikker på hvordan kurverne skal se ud under normale omstændigheder, men jeg ved at de 

ikke skal være flade og jeg formode at kurverne skulle bevæge sig i et nogenlunde ens 

mønster. Det gjorde de ikke og jeg kiggede efter sygeplejersken. Hun kom småløbende ind på 

stuen i mens hun kiggede op på skærmen, smilede til mig og skruede så på nogle af enhederne 

på stativet og gik igen ud bag sin rude. Der kom hele tiden forskellige bip fra stativet. Lige 

pludselig tabt jeg vejret, da stativet bippede helt vildt. Der var en af slangerne, hvor der ikke 

kom mere medicin ud af og på tv skærmen blev nogle af kurverne uregelmæssig. 

Sygeplejersken kom ind på stuen igen, åbnede enheden og satte en ny sprøjte uden nål i 

enheden, pillede ved en masse knapper og der kom igen medicin ud af slangen fra stativet og 

ind i din hals via de tre slanger. Hun tjekkede de andre enheder, kiggede på skærmen og gik 

igen ud bag sit vindue.  

Hvorfor skal alle disse slanger være i vejen? Jeg havde allermest lyst til at læne mig ind over dig 

og give dig et stort kys på munden og et kæmpekram. Holde om dig og aldrig, aldrig, aldrig give 

slip igen. Det blev til et kys på hånden og jeg aede din armen mens jeg holdte dig i hånden. Det 

var som om der kom mere ro på kurverne på skærmen nu – de blev mere ensformigt. 

 

En sygeplejerske kom ind til mig og spurgte om der var noget jeg ville spørge om. Det var der, 

men jeg turde ikke spørge. Hun spurgte til om børnene havde fået besked og jeg fortalte at jeg 

netop skulle ud og ringe til dem, men ville lige se til dig først.  Der kom en anden sygeplejerske 

frem i døren og spurgte om jeg vidste hvor bilen var som du havde kørt i. Jeg formodede at 

den stod på Lygten et sted, men jeg var ikke kendt der og vidste ikke hvor tanken lå. 

Sygeplejersken satte sig straks ind foran Pc’en og Googlede tankstation og Lygten. Der kom en 

Statoil tank frem og hun ringede straks dertil og spurgte om de havde en svensk indregistreret 

Ford stående hos dem. Det var der og hun fortalte at den ville blive hentet inden for få timer. 

Sygeplejerskerne sagde, at jeg skulle gå ud og ringe til børnene og sørge for at bilen blev 

hentet, så jeg ikke havde det at tænke på, men kunne koncentrer mig fuldt ud om dig. Der var 

alligevel ikke noget jeg kunne gøre her lige nu, mente hun. 
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Jeg gik ud til Lene i rummet ved elevatorerne og ringede til Casper.  

Casper kunne høre på mig, at der var noget galt og jeg forsøgte så nænsomt som muligt at 

fortælle hvad der var sket med hans far her til morgen. Vi aftalte at jeg kom og hentede ham 

lidt senere. 

 Så ringede jeg til Camilla. Hun vidste med det samme at der var sket noget forfærdeligt med 

hendes far, da jeg spurgte om hun var alene hjemme. Hun sagde: 

- Åh nej mor, det er jo det jeg har gået og frygtet hele tiden … 

Hvor er det umenneskeligt at skulle overbringe sine børn sådan en besked på telefonen og ikke 

kunne være der og trøste, når de får sådan en frygtelig besked. Jeg følte mig fuldstændig 

magtesløs og følte at jeg var den ondeste og dårligste mor i hele verden. Jeg lovede Camilla at 

kontakte hende lige så snart der var nyt, hvad enten det var godt eller skidt. 

 

Lene og jeg tog en taxa til tankstationen på Lygten for at hente bilen. Vi gik ind i butikken for at 

fortælle at vi hentede den og at Flemming var blevet genoplivet. Ekspedienten vidst ikke hvad 

der var sket denne morgen, så vi gik hurtigt ud igen og over til bilen. 

Vi kørte mod DR-Byen og langs søerne kom der en ambulance med udrykning på vej til 

Rigshospitalet, som havde svært ved at komme igennem trafikken. Jeg begyndte at råbe: 

 - Så flyt jer dog. Jeg blev helt panisk fordi ambulancen ikke kunne ”glide” igennem trafikken. 

Men de kunne ikke høre mig og mit hjerte hamrede løs. 

Vi havde aftalt med Casper, at jeg satte Lene af i DR-Byen så hun kunne ordne nogle ting for 

mig der.  

 

Casper kørte med mig tilbage til Rigshospitalet. 

Vi forsøgte at finde ro i vores følelser og snakkede om hvad der var sket og hvad vi kunne 

forvente. Da vi kom til Rigshospitalet kunne jeg ikke finde en parkeringsplads og jeg måtte 

parkere på den anden side af Blegdamsvej. Jeg følte at jeg spildte kostbar tid på at finde en 

parkeringsplads og puttede en masse småpenge i parkometret uden at have styr på hvor 

længe vi så måtte holde der.  
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Da vi ankom til afdelingen var situationen uændret, Flemming var urolig og svær for dem at 

holde i koma, men det var som om der faldt mere ro på hans tal, når vi var der. De havde 

udfordringer med at få kølet Flemming ned i det tempo som de ville, det gik ikke så hurtigt 

som det skulle. De lagde en form for isternings blokke på brystet af ham for at sætte fart på 

nedkølingen. 

 

Casper og jeg havde købt et par vand med op fra kiosken. Jeg havde sat kildevanden i det åbne 

vindue for at holde den kold. Vi kunne høre en helikopter nærme sig hospitalet og den kom 

tættere og tætter på. Jeg undrede mig over at den kom så tæt på, ind til jeg kom i tanke om, at 

Rigshospitalet havde fået bygget en helikopter landingsbane. Det rystede let i bygningen og 

kildevandet lavede store ringe i flasken da den landede på taget lige over os.  

 

En sygeplejerske kom ind på stuen med en gul seddel i hånden. Der står et telefonnummer til 

Flemmings chef, Anne Marie. Hun har flere gange ringet på Flemmings mobil om morgenen, da 

han ikke er mødt på arbejdet. Flemming plejer altid at møde i god tid, derfor blevet de meget 

urolige da Flemming ikke kom på arbejdet og heller ikke kunne få fat i ham på mobilen. Jeg 

havde bedt Anne fra Traumecentret om at ringe til Anne Marie og fortælle at Flemming var 

blevet indlagt på Rigshospitalet, jeg havde ikke selv overskud til det. Nu kom sygeplejersken 

med et telefonnummer og en besked fra Anne Marie, om jeg ville ringe, da de var meget 

bekymret på arbejdet og endnu ikke vidste hvad der var sket, men kun af Flemming var indlagt 

på Rigshospitalet. 

 

Jeg har aldrig møde Anne Marie og aldrig snakket med hende før, så jeg var bestemt ikke 

motiveret til at ringe til en, for mig fuldstændig ukendt person, og fortælle noget så personligt, 

som hvordan min mand havde det, når jeg ikke engang vidste om han overlevede. 

Det endte med at jeg følte mig forpligtet til at gå ud og ringe til Anne Marie. Jeg forsøgte at 

fortælle så skånsomt som muligt, hvad der var sket og hvilke resultater der var kommet ud af 

de første undersøgelser. Det irriterede mig at Anne Marie blev ved med at sige, at Flemming 

nok havde fået en ny blodprop. Det havde de jo undersøgt for og det havde han ikke, men det 

var som om Anne Marie havde besluttet sig for en blodprop, så det var det. Jeg syntes ikke om 

Anne Marie, men følte mig alligevel presset til, at lovede at give besked når der var noget nyt, 

hvis jeg havde overskud til det. 
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Da jeg kom ind på stuen igen, stod sygeplejersken hos dig og snakkede beroligende til dig. Dine 

kurver på TV skærmen hoppede rundt igen. Jeg gik hen og tog din hånd, klemte den let. Jeg 

fortalte dig at jeg havde ringet og snakket med Anne Marie på dit arbejde. Da jeg begyndte at 

ae din arm, var det som om du faldt lidt til ro igen. Sygeplejersken tjekkede apparatet med alt 

medicinen igen og gik så ind bag sin rude igen.   

 

Jeg klemte din hånd, lænede mig ind over sengen og hviskede i dit øre - Jeg elsker dig. 

Mine tårer begyndte at løbe ned af kinderne igen og jeg drejede hoved så sygeplejersken ikke 

lade mærke til det. Tog mig selv i at klemme din hånd alt for hårdt – Undskyld. 

Flemming hold ud, du må ikke forlade mig, fik jeg grådkvalt fremstammet. 

 Jeg forsøgte at samle mig, så Casper ikke så hvor ked af det, jeg var. 

 

Vi blev sendt ud fra stuen flere gange i løbet af eftermiddagen og hver gang gik vi ud ved 

elevatorerne hvor vi måtte tænde vores telefoner, for at ringe til Camilla og fortælle hende 

hvad der skete. Nogle gange blev Casper der ude og kom så lidt senere ind – jeg tror han og 

Camilla ville snakke i fred uden deres mor hørte hvad der blev sagt.  

 

Sent på eftermiddagen kom der en kvindelig læge ind på stuen for at se til Flemming. Hun 

kiggede på nogle papirer og sagde at det foreløbigt gik efter planen, men de kunne jo ikke love 

mig noget på nuværende tidspunkt. Det kunne hurtigt vende og det måtte jeg forberede mig 

på. Hun kiggede mig dybt i øjnene mens hun spurgte om jeg kendte til Flemmings holdning til 

organdonation. Jeg eksploderede indvendig og mit hjerte hamrede helt vildt så jeg var sikker 

på at alle kunne høre det. Jeg fik vrisset ud gennem de sammenbidte tænder, at jeg kendte 

Flemmings holdning men den fik hun ikke at vide. Lægen rystede på hoved, hvisket noget til 

sygeplejersken på vej ud af stuen og jeg begyndte at stortude.  

Sygeplejersken kom tilbage, tog min hånd og sagde at det ikke var en OK måde lægen havde 

talt til mig på, men at lægen var afløser, da de havde en del læger som var på ferie og en del 

der var syge. Jeg ved ikke hvad jeg skal tænke og tro. Jeg havde allermest lyst til at stikke af 

med Flemming så der ikke var nogen der kunne slukke for respiratoren, men det vidste jeg 

godt var en tåbelig tanke. 
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Da klokken var 18 blev vi sendt hjem med besked om at jeg kunne ringe kl. 23 og få at vide 

hvordan det gik og jeg kunne komme igen i morgen efter kl. 11, hvor der igen havde været 

vagtskifte og man var færdig med prøvetagninger og morgenhygiejnen.  Jeg mærkede hvordan 

jeg blev kold over hele kroppen og fik koldsved ved tanken om at jeg ikke måtte være hos dig. 

Jeg havde hjertebanken, kvalme og var små svimmel hele tiden og frygtede at de ville slukke 

for respiratoren når jeg var gået. 

Jeg forsøgte at overtale dem til at jeg kunne blive, men de sagde nej - jeg skulle gå hjem og 

sove så jeg var frisk til at hjælpe dig når du vågnede.  

 

Vi kørte hjem til Malmø mod vores vilje og på vejen snakkede vi om, hvordan vi kunne 

håndtere de næste timer og hvordan vi fik planlagt den næste dag. 

Da vi kom hjem var klokken blevet 19, Casper gik med hunden og jeg sendte en mail til Lene 

om hvordan det var gået, siden hun så mig sidst. Jeg pakkede en pose med en tandbørste, et 

sæt undertøj og en ren bluse til mig selv.  Casper kom tilbage, ingen af os kunne spise noget, 

ud over hunden der forsigtigt nippede til maden i skåle. Der var ingen tvivl om at hun vidst der 

var noget galt. 

 

Jeg gik ind i soveværelset og tømte Flemmings skuffe med medicin for at få et overblik. 

Samlede en af hver type medicin og satte mig i køkkenet med den bærbar for at lave 

medicinliste. Det tog sin tid, men til sidst lykkedes det for mig. Jeg sendte den til vores private 

mail så jeg kunne printe den ud til lægerne.   

 

Casper havde taget fri og ville blive hjemme i morgen, så vi aftalte at jeg tog toget over og 

Casper kørte over om eftermiddagen i bilen.    

Klokken nærmede sig 22 og jeg syntes at jeg måtte informere vores familie og venner om 

Flemmings ulykke, men jeg kunne ikke få mig selv til at ringe til nogen. Hver gang jeg havde 

fundet et telefonnummer i mobilen, så begyndte jeg at græde.  
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Derfor endte det med at jeg sendte denne mail: 

Kære Alle sammen 

Jeg er ked af at fortælle Jer dette på denne måde, men jeg magter ikke at tale med nogen lige nu ud over hospitalet og 

børnene. 

Flemming blev fundet livløs på en tankstation på Lygten i formiddags med hjertestop. 

Ambulance og efterfølgende Akutlægen ankom hurtigt til stedet og Flemming blev genoplivet efter 4 stød med 

hjertestarter. 

Flemming ligger nu nedkølet og i kunstig koma på Rigshospitalet i København.  

Han er efter forholdene stabil og hvis dette fortsætter vil de langsomt opvarme ham i morgen eftermiddag og herefter 

måske vække ham. 

På nuværende tidspunkt kan de kun fortælle at det var et akut hjertestop han fik, men årsagen skal man først i gang 

med at find i morgen og de efterfølgende dage. 

De kan dog sige med sikkerhed, at der ikke er nogen blodprop i hoved efter halsen, for det har de scannet for. 

Men måske har hans hjerte ikke slået hårdt nok eller stabilt nok!? 

Flemming har været i rigtig godt humør og fuld af energi den sidste uges tid, så det kom fuldstændig bag på os og 

meget pludseligt. 

Vi havde alle den opfattelse, inklusiv Flemming, at hans medicin gjorde noget sådan umuligt. 

Da Flemming ligger på hjerteafdelingens intensive afdeling er vores telefoner slukkede når vi er inde hos ham. 

Det er derfor lettest at få fat på os via min arbejdsmail, da denne "popper op" hver gang jeg tænder mobilen igen. 

Vi må desværre ikke være hos ham hele tiden, da det kan stresse ham og den patient der ligger ved siden af. 

Derfor bliver vi med jævne/ujævne mellemrum sendt ud fra stuen og må vente på ny "passer seddel" fra 

sygeplejerskerne/lægerne. 

Flemming er koblet til utallige maskiner der overvåger ham, ud over den sygeplejerske der sidder bag ved vinduet, ved 

fodenden af sengen og kigger på ham hele tiden. 

Vi er blevet sendt hjem i seng - hvem kan sove nu? - og må først komme igen i morgen ;..( 

kh Sanne 

 

Jeg sendte en kort mail til Marianne og Gitte på arbejdet, så de også havde en fornemmelse af 

hvordan det gik. 

Ringede til hospitalet kl. 23 og fik at vide, at Flemming var tæt på at nå den ønskede 

nedkølingstemperatur på 33 grader. Alt gik efter deres plan og hvis der skete ændringer i hans 

tilstand ville de øjeblikkelig ringe til mig.  

 

Casper og jeg gik i seng, men jeg kunne ikke sove. Jeg lå med det tørklæde Flemming havde 

haft om halsen om morgen og græd mens jeg kunne dufte ham. Da jeg havde fået nogenlunde 

styr på min gråd, gik jeg ud og kom koldt vand i hoved. Forsøgte at ligge i sengen og slappe af, 

men kunne ikke, så jeg satte mig tilbage i køkkenet og besvarede mail fra Marianne til omkring 

kl. 3 om morgenen.  
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Anden dagen 
 

Tirsdag den 9. februar, det er gråvejr og frostgrader uden for.  

Jeg gik i bad og tog rent tøj på, det var blevet tirsdag og klokken var lidt i 8. Ringede til 

hospitalet og fik at vide, at Flemming havde nået de 33 grader kl. 23. Man ville i løbet af dagen, 

langsomt varme ham op igen. De forventede at se mig kl. 11 som aftalt. 

Klokken 8.25 sendte jeg en mail til familie, venner, Lene, Marianne og Gitte fra arbejdet inden 

jeg tog toget til Danmark:  

Kære Alle 

Flemming har været stabil gennem hele natten og reagere positivt på den medicinske behandling. 

Dog har det været en udfordring for natsygeplejersken at hold hans temperatur nede, men den er ok 

nu. 

I løbet af dagen/eftermiddagen vil de hæve hans temperatur til det normale igen, men denne proces 

kan tage fra få timer op til et døgn, alt efter hvordan han reagerer på det. 

Og herefter vurderes det om han skal vækkes og komme ud af respiratoren. 

Jeg tager toget ind til ham om lidt, men må først komme ind på stuen efter kl. 11. 

Jeg holder bare ikke ud at vente herhjemme. 

Skriver til jer når der er nyt, men hvis det er meget korte beskeder I får, er det fordi de sendes som 

mail svar via min mobil. 

kh Sanne 

 

 

Da jeg kommer op på afdelingen bliver jeg mødt af en sygeplejerske der beder mig om, straks 

at gå ind til Flemming. Han er urolig og kæmper imod medicinen der skal hold ham i koma og 

de mener at det ville berolige ham, hvis jeg er hos ham og snakker med ham.  Inde på stuen 

bipper apparaterne i utakt og kurverne på overvågningsskærmen ser helt forkerte ud.  

Mit hjerte hamrede løs og jeg måtte koncentrer mig meget, for at huske på at trække vejret. 

Jeg stiller mig over på din venstre side, hvor respiratoren er. Der var ikke drejet på nogle af 

knapperne siden jeg blev sendt hjem i går aftes. Jeg tog en dyb indånding, tog din isnende 

kolde hånd i min alt for varme og fugtige hånd. 

- Hej skat, nu er jeg her, har du sovet godt? 

Min stemme knækkede over og jeg måtte anstrenge mig meget for ikke at begynde at græde. 

Jeg syntes slet ikke de ord der kommer ud af min mund lyder naturlige og jeg er sikker på at du 

kan mærke det. Må have styr på mig selv, så jeg ikke gør dig mere nervøs og urolig. Jeg tager 

en dyb indånding og forsøger at fortælle dig, hvad man kan se ud af vinduet.  - Oslo færgen 

som vi mindst må have en andel af skorstenen i. - Parken hvor Camilla har set en masse 

fodbold. - Sneen der ligger som store isflager på fortovet så det er umuligt at gå normalt.  
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Min stemme knækker over flere gange og jeg har svært ved at holde tårerne tilbage. 

Sygeplejersken kommer ind fra sin vinduesplads og siger at det var godt jeg kom, nu er du 

meget mere rolig. De var bekymret, for du har fået meget mere sovemedicin end de havde 

forventet at skulle give dig, for at holde dig rolig gennem natten.   

Hun tjekker alle medicinbeholderne og piller lidt ved doseringsenhederne. Smiler til mig og 

spørger om jeg vil fugte din mund med lidt klorhexidin, da du tørrer ud fordi slangen med ilt fra 

respiratoren, hele tiden holder din mund åben. Sygeplejersken drypper dine øjne med en gele 

og smører dine læber med læbepomade.  Hun lytter på din mave og lunger.  

Da hun går ind til sin vinduesplads igen, tager jeg din hånd i min igen og aer din arm med den 

anden. Det er helt ubegribeligt hvor kold du er.  

 

Jeg står bare her ved din side som en anden saltstøtte og ved ikke hvad jeg skal gøre for at du 

får det godt igen og vender tilbage til livet. Min hjerne er fyldt med små glimt af billeder, 

billeder der viser nogle af de forskellige oplevelser vi har haft sammen. Mit hjerte banker 

hurtigt, mine øjne løber i vand hele tiden og jeg må huske at trække vejret helt ned i maven. 

 Jeg ser for mig, den første dag vi så hinanden i baglokalet på Amagerbrogade 100 i 

efteråret 79. 

 Hvordan vi ligger på et par madrasser på gulvet på dit værelse og tager 

forlovelsesringe på, om morgenen på din 20-års fødselsdag i maj 81.  

 Den lille æske vi fik på min 18-års fødselsdag med en nøgle i til vores første 

lejlighed Under Elmene, julen 82.  

 Vores bryllup, kirken, festen og bryllupsrejsen til Italien hvor vi drak champagne 

hver dag, da det var billigere end cola efteråret 83.  

 Hvordan vi alle arbejdede hårdt for at få lejligheden på Frederiksberg i stand.  

 Og Bedstefar der blev ”sur” over at han måtte køre hjem fra sommerhuset 

langfredag fordi Casper kom til verden tidligt påske lørdag i 86.  

 Hvordan vi flyttede til Nivå og Camilla blev født i 90. Jeg ser for mig alle de timer vi 

har tilbragt sammen med Bedstemor og Bedstefar i sommerhuset. 

 Kan mærke hvor hårdt det var at miste først Bedstefar og siden Bedstemor.  

 Ser for mig at vi flytter til Sverige for at komme væk fra Nivå.  

 Vores sølvbryllup … 

 

Jeg har lyst til at skrige, råbe på hjælp, men jeg ved ikke hvor jeg skal få den fra. 
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Det er mig der er nød til at være stærk, så ungerne har nogen.  

Slipper din hånd for at pudse næse og trækker vejret dybt.   

Jeg tager din hånd igen og nusser dig i håret med den anden hånd.  

Min krop dirrer og jeg står lænet ind over sengehesten. Forsøger at flytte vægten fra det ene 

ben til det andet for at få hvile i ryggen og ro på mine ben. Der er ikke nogen stol ved din seng 

og jeg er træt i hele kroppen af at stå op så længe ad gangen.  Jeg kysser dig på hånden og 

lægger den forsigtig ned langs din side. Siger til dig at jeg lige skal på toilettet og går ud til 

sygeplejersken og fortæller at jeg lige går et øjeblik. 

 

Ude på gangen finder jeg et toilet og bagefter går jeg ud ved elevatorerne, sætter mig ned og 

ringer til Casper og Camilla. På tilbagevejen går jeg forbi kaffeautomaten og køber mig en kop 

kaffe – sidder lidt og nipper til kaffen, men føler at jeg spilder tiden og går så tilbage til dig. 

 

Du er urolig igen og sygeplejersken står inde ved siden af dig. Hun smiler til mig, da jeg 

kommer ind på stuen og spørger om der er noget jeg vil vide. Jeg ryster på hoved. Hun 

fortæller at det foreløbigt går efter planen, men at de ikke kan sige noget om hvordan det hele 

udvikler sig.   

Jeg tager din hånd og mens jeg snakker med sygeplejersken bliver du mere rolig igen. 

Sygeplejersken tilbyder at arrangere en samtale med en læge for Casper og Camilla, så de kan 

få forklaret hvad der egentlig er sket og hvad der kommer til at ske. Dette syntes jeg er en god 

ide, for en læge kan de stille spørgsmål til, som man ikke kan lide at spørge sin mor om.  

Hvordan kan man også, som mor, forklare sine børn, uanset alder,  

At deres far måske ikke vågner igen? 

Eller måske vågner op, men er en grøntsag resten af sine dage? 

Eller måske vågner op men ikke kan genkende nogen af os? 

Eller? 

Sygeplejersken går ud igen og vi er næsten alene igen. Apparatet hos din nabo begynder at 

hyle og det giver et gib i mig. Straks kommer sygeplejersken farende og tager sig af det, men 

jeg kan ikke falde til ro. Der arbejdes en hel del ved naboen og til sidst bliver jeg bedt om at 

forlade stuen. 
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Jeg sætter mig lige udenfor døren på gangen og sidder som på nåle for at komme ind til dig 

igen. 

En anden sygeplejerske kommer forbi og spørger om jeg har fået noget at spise. Det har jeg 

ikke og er slet ikke sulten. Hun forklare mig at det er vigtigt at jeg sørger for at få noget at spise 

og drikke, så jeg har noget energi i kroppen til at stå imod med. Jeg svare hende pænt, men har 

slet ikke lyst til mad. Går over til kaffeautomaten og køber mig en kop kaffe. Denne gang 

drikker jeg hele koppen, alene af den grund, at jeg ikke kan komme ind til dig.  

 

Endelig åbnes døren ind til din stue og sygeplejersken siger at jeg må gå ind igen.  

Jeg skynder mig over til vinduet og tager din hånd. - Nu er jeg hos dig igen.  

Du ligger helt livløs. Maskinen får din brystkasse til at hæve og sænke sig og lyden giver mig 

kuldegys. Jeg knuger din hånd, mens jeg kæmper for ikke at græde.  

Jeg kan ikke forklare hvorfor, men jeg begynder at bede fader vor. Det giver mig en lille ro 

inden i, så jeg føler mig mere stærk udadtil.  Du har altid sagt, at du var af den opfattelse, at 

det var tilfældigt hvilke numre Gud trak ud hver dag, til at forlade denne jord. Jeg bad Gud om 

at glemme, at det var dit nummer han trak ud i livets lotteri. 

   

Sygeplejersken kommer ind til dig og har et tæppe af papir med, som hun ligger oven på dig. 

Derefter kommer hun med et varmeapparat som hun kobler en tyk slange på og stikker 

slangen ind i papirtæppet. Hun tænder for varmeapparatet og papirtæppet fyldes med varm 

luft. Nu håber de at det går lidt hurtigere med at varme dig op igen. 

 

Lige pludselig lyder det som om, at alt personalet løber ud på gangen og ind på stuen længere 

nede af gangen. Selv den sygeplejerske, der har siddet og holdt øje med dig gennem ruden, går 

ud på gangen. Der bliver helt stille og det eneste jeg kan høre er respiratorerne fra dig og din 

nabo og jeres medicinapparater. Jeg ser mit snit til at provokere et livstegn fra dig. Forsigtigt 

stryger jeg en finger hen over dine øjenvipper på det venstre øje og du blinker. Yes! Du er der! 

DU LEVER! … Eller gør du? Er det ikke bare reflekser, lige som hønen der løber videre selv om 

den har fået kappet hoved af? Jeg har lyst til at spørge, men jeg vil ikke optage 

sygeplejerskerne og lægernes kostbare tid. 

Nu kan jeg høre råben, høje hulk, tumult og rumsteren nede fra den anden intensiv stue og lige 

pludselig går det op for mig, at der er en patient der ikke klarede den. Jeg gyser og et desperat 
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forsøg på at holde fast i dig, gør at jeg kommer til at mase din hånd. Dine fingre er næsten helt 

hvide, da det går op for mig, hvor hårdt jeg holder.  

 

Jeg står bare her ved din side og føler mig total magtesløs. Lydene fra de to respiratorer 

kæmper om rummet med bip lydene fra medicinapparaterne. I baggrunden høres en susen fra 

varmemaskine der puster varm luft hen over din nøgne krop. Pludselig gribes jeg af panik, 

råber op og begynder at græde. Sygeplejersken kommer springende ind på stuen og jeg peger 

ned på dit ansigt. Du ligner en der er ved at blive kvalt. Hun siger at jeg skal tage det roligt, det 

er bare fordi du har noget slim der har samlet sig. Der kommer en sygeplejerske mere ind på 

stuen og de tager en slange ned fra vægen. Tårerne triller ned af mine kinder og jeg ryster over 

hele kroppen, så jeg næsten ikke kan holde dig i hånden. De beder mig om at forlade stuen i 

mens de skal suge slim op fra dine lunger.  

Jeg går ud på gangen og venter og venter og venter og venter… Kan slet ikke falde til ro.  

Endelig åbnes døren og jeg må komme ind til dig igen. Du ligger lidt uroligt, men ligner ikke en 

der lige har været ved at kvæles. Skærmen over dig ser nogenlunde ”stabil” ud, så jeg skynder 

mig over på pladsen foran respiratoren.  

 

Vi er alene igen og jeg holder dig i hånden, aer din kind og nusser dig blødt i håret.  

Jeg begynder at bede til Gud uden at jeg har tænkt på at gøre det – det sker bare helt af sig 

selv.  

Denne venten er helt umenneskelig for mig – ved ikke hvad det ender med – frygter at du 

forlader mig – kan ikke forestille mig et liv uden dig.  SÅ VÅGN DA OP MAND, JEG ELSKER DIG, 

har jeg lyst til at skrige, men kysser dig på hånden mens tårerne triller i stede for.    

 

 Nu kommer der et nyt hold sygeplejerske på arbejdet og de er i gang med at få overdraget 

journalerne. Aftensygeplejersken kommer ind på stuen og præcenter sig både for dig og for 

mig. Du er helt upåvirket og hun tjekker din medicin. Spørger mig om hun ikke skal finde en 

stol jeg kan side på og før jeg når at protestere er hun allerede på vej ind på kontoret og har 

hevet fat i en kontorstol til mig. Den var godt nok behagelig at side på, måske specielt også 

fordi jeg havde stået op næsten hele dagen ved siden af din seng. Hun går videre til din nabo 

og pusler omkring hende. 
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Senere på aftenen kommer hun ind på stuen og beder mig om tage hjem og få sovet lidt. Jeg 

kan slet ikke overskue, at skulle forlade dig og spørger om jeg ikke må blive. Hun siger at de 

ikke har nogen seng de kan tilbyde mig, men at jeg kan ligge mig på sofaen ude ved 

elevatorerne for at hvile. Det aftaler vi, jeg må dog først love, at jeg vil gå ned i forhallen og 

spiste mig lidt mad.  

 

Jeg tager elevatoren ned til stueplan, men kan ikke forestille mig, hvordan jeg skal få noget 

mad ned i maven. Ringer til Casper og Camilla for at fortælle dem om deres møde med lægen 

næste dag og køber mig en danskvand og en müesli bar. 

 

 Da jeg kommer tilbage har du endnu ikke nået en normal temperatur på lidt over 37 grader. 

Jeg er bekymret, men tænker på at det må være bedre end hvis du blev varmet op for hurtigt. 

Sygeplejersken tager hele tiden blodprøver fra dig, hvor de måler om du har begyndende 

infektion. En ”normal” følgesygdom af respiratorbehandlingen er at man får lungebetændelse 

og dette vil de helst helt undgå, så du får også antibiotika.  

 

 Der er mere ro på de to hjerteafdelingen nu, alle oppegående patienter fra den modsatte side, 

har fået mad og personalet sidder og spiser deres mad nu. Det er en meget kort pause de får til 

at spise i, da der igen er medicinapparater der begynder at hyle.  Jeg sidder og studere din 

vejrtrækning. Den virker meget fremmedartet for mig, da respiratoren trækker vejret for dig 

på en helt anden måde, end du selv plejer. Lige pludselig får jeg sådan en lyst til at høre dig 

snorke. Jeg har altid syntes at det virkede hyggeligt og beroligende når du snorkede, for så 

vidste jeg at du sov godt. Nu sover du også, men det er en kunstig søvn og jeg er slet ikke 

sikker på om du vågner op igen og hvis du vågner, om du kan genkende mig og børnene. 

 

Senere på aftenen kommer sygeplejersken ind og spørger om jeg ikke har lyst til en lille pause. 

Hun vil snakke lidt med dig, mens hun kigger til dig og din nabo. I mellemtiden kunne jeg få lidt 

at drikke og ringe hjem til børnene og sige godnat. 

 

Jeg trak en kop kaffe i automaten og gik ud til sofaen ved elevatorerne. Tændte telefonen og 

ringede til Casper og Camilla. De ville komme forbi i morgen og snakke med en læge, men de 

var ikke sikre på, om de ville ind og se dig, hvis du ikke var vågnet op til den tid.  
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Hvor følte jeg mig utilstrækkelig. Både som mor, fordi jeg var langt væk til at kunne trøste og 

som kone fordi jeg ikke kunne hjælpe og aflaste.  Kaffekoppen blev tømt i en slurk, den var 

nået at blive lunken.  

 

Inden jeg går tilbage til din seng, skriver jeg en mail fra min telefon for at informere familie og 

venner: 

Mail fra mobiltelefon tirsdag kl. 21.45 til private: 

Kære Alle 

Flemming nåede den målsatte lave temperatur på 33 grader i går nat og er langsomt tilført varme i dag for at kunne nå 

37,5 grader omkring midnat. 

I morgen tidlig tages sovemedicinen gradvis fra ham og det tager normalt mellem 2 timer op til et døgn at vågne fra 

denne type koma. Hvis der går mere end 3 - 4 dage vil man kontakte neologer der så skal undersøge videre. 

Man håber på at han kan kobles fra respiratoren i løbet af i morgen. 

Da jeg slet ikke har fået sovet de sidste 40 timer vil jeg forsøge at få lidt hvile i løbet af natten her på hospitalets sofa. 

I morgen bliver en lang dag og vi skal være forberedt på at hvis han vågner, vil han være meget forvirret og måske slet 

ikke kunne genkende os. 

Camilla og Casper har samtale med lægen i morgen, men de ved endnu ikke om de vil ind og se til Flemming. 

kh Sanne 

 

 

Jeg går ind til dig igen på stuen og kommer lige tids nok, til at være hos dig, da sygeplejersken 

var færdig med sit arbejde. Nu kommer natholdet snart siger hun mens hun smiler til mig. Jeg 

sætter mig over på din venstre side igen og vogter over respiratoren. Jeg tager din hånd og 

giver den et kærligt klem og et kys. Det lyder som om du giver et suk fra dig, jeg sidder på stilke 

for at se livstegn, men der kommer ikke nogle – jeg er nok ved at blive skør og hører lyde, som 

du slet ikke laver. 

 

Natholdet møder ind og hilser pænt på os. Den nye sygeplejerske sætter sig bag ruden og 

snakker stille med en kollega. Døren ind til dem bliver trukket stille til, så der bliver endnu 

mere stille på stuen ud over respiratorernes blæsen og medicinapparaternes bippen. 

 

Klokken er langt over midnat, da sygeplejersken kommer listende ind på stuen og spørger mig 

om jeg ikke vil ud på sofaen og ligge lidt, så vil hun kigge efter dig imens, da hun mener at jeg 

har brug for lidt hvile, selv om jeg ikke kan sove.  Jeg går ud til pårørende rummet ved 

elevatorerne, låser døren indefra og ligger mig på sofaen. Prøver at lukke øjnene, men hjernen 

går helt amok med alle mulige tanker. Sætter mig op og kigger ud af vinduet – er nødt til at 

koncentrer mig om hvad jeg ser, for at slå hjernen lidt fra.  Prøver at stirre på et bestemt punkt 
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for at lukke alt andet uden. Falder lidt til ro og prøver at ligge mig ned igen. Jeg lukker øjnene 

og forsøger at slappe af. Efter en lille times tid på sofaen hvor jeg ikke kunne falde til ro, går jeg 

ind på stuen til dig igen. 
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Tredje dagen 
 

Onsdag den 10. februar, det er gråvejr og frostgrader uden for, alt er gråt i gråt.  

Det giver et sæt i mig, jeg har blundet lidt mens jeg har siddet, lænet ind over din seng og din 

hånd i min. Ind på stuen kommer nu natsygeplejersken for at se til dig en sidste gang, inden 

hun bliver afløst af dagvagten. Lidt efter kommer der et hold morgenfriske sygeplejersker og 

hilser på. Der overdrages journaler og lidt efter går den store morgenhygiejne i gang. Jeg bliver 

bedt om at forlade stuen og vi aftaler, at de kalder på mig uden ved kaffeautomaten, når jeg 

må komme ind på stuen igen.   

 

Jeg går ud på badeværelset på gangen, skifter undertøj og bluse, børster tænder og smider 

noget koldt vand i hovedet. Sætter mig ud ved elevatorerne og ringer til Camilla og Casper. 

Bag efter køber jeg mig en kop kaffe og venter på at jeg må komme ind til dig igen.  

Mens jeg sidder og venter, kommer der en sekretær hen til mig og snakker med mig. Hun 

forsøger at berolige mig og give mig håb, men jeg er ikke så modtagelig.  

 

Der bliver kaldt på mig og jeg skynder mig ind til dig igen. Klokken er omkring halv ni og du er 

nu nedtrappet så meget at sovemedicinen, at du begynder at bevæge dig lidt.  Du gumler på 

slangen til respiratoren hvilket ikke er godt, da du lukker for ilttilførelsen. Sygeplejersken 

sætter en plastik dims i din mundvig, så du ikke kan lukke for ilten. Jeg forsøger at forberede 

mig så meget som muligt på at du vågner op og måske ikke kan genkende nogen, måske ikke 

kan noget selv og måske slet ikke registrer noget.  

Du vågner nu så meget, at da sygeplejersken kommer ind og siger at hun lige skal have en 

blodprøve fra dig, så løfter du automatisk din venstre arm. Dette dog uden at du på noget 

tidspunkt har åbnet øjnene eller sagt noget.   

Sygeplejersken går ud med blodprøven og kommer tilbage igen lidt efter.  

Vi står og overvåger dig nøje, mens sovemedicinen langsomt slipper sit tag i dag.  

Du åbner øjnene og prøver at løfte hænderne op til din mund, hvor slangen fra respiratoren 

sidder.  Sygeplejersken forklare dig at du ligger på hospitalet og at du har en slange i munden 

fra en respirator der hjælper dig med at trække vejret.  Det skal den gøre lidt endnu, indtil de 

er sikre på at du selv har kræfter til at trække vejret. Du kigger rundt og får øje på mig og 

lukker så øjnene. Jeg er lige ved at græde igen, men prøver at spille sej. Jeg ved ikke om du 

genkendte mig eller om du i det hele taget registreret at du kiggede på mig. Du begynder at 
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hoste lidt, men kan ikke rigtig, tager dig til halsen og holder i slangen fra respiratoren. 

Sygeplejersken fortæller dig igen, at du er på hospitalet og at du får luft gennem slangen fra en 

respirator der hjælper dig med at trække vejret, mens hun fjerne din hånd fra slangen.  

Du virker nu lidt mere vågen end før og sygeplejersken kalder på en kollega.  

De begynder at gøre klar til at tage respiratoren fra dig i mens jeg hele tiden fjerner din hånd 

fra iltslangen.  Du skal ligge helt stille imens de fjerne slangen og du må meget gerne prøve at 

hoste. Det ser ud til at du sagtens kan få vejret selv, men de ligger en iltslange op til din næse 

for at være sikker på at du optager nok ilt. Du er meget træt og sygeplejerskerne tager hele 

tiden blodprøver for at sikre sig, at du får ilt nok.  

Jo mere du vågner, jo mere piller du ved slangen du har i næsen ned til din mave. Den har du 

fået mad igennem og lægerne vil ikke fjerne den før de er sikre på at du ikke skal på 

operationsbordet og at du kan trække vejret selv. Der er ingen endnu der ved hvorfor du faldt 

om med hjertestop og lægerne begynder først for alvor at undersøge årsagen når du er 

kommet til dig selv og kan fortælle hvordan du har det.   

Sygeplejersken siger bestemt til dig, at nu skal du lade slangen være, den skal blive siddende 

lidt endnu. Hun vender sig om for at pakke respiratoren sammen og du tager igen fat i slangen. 

Jeg fjerne forsigtig din hånd – du griber fat i min hånd og maser den imens du rejser dig halvt 

op i sengen og sender mig du mest ondskabsfulde sorte vrede øjne, mens du hvæser af mig 

 – jeg vil hjem. 

 Sygeplejersken fjerner straks din hånd og trykker dig ned i sengen. Hun siger til dig at nu skal 

du være sød og høre efter.  Hun beder mig om at gå ude og få mig en kop kaffe indtil du er 

faldet lidt til ro.  

Jeg nærmest løber ud af stuen, det banker i min hånd. Skynder mig ned af gangen og ud til 

elevatorerne, ind i de pårørendes rum, låste døren efter mig og tud brølede. Jeg kunne slet 

ikke stoppe og rystede over hele kroppen. Lidt efter lidt faldt jeg til ro igen. Samlede mig 

sammen og går ind på stuen igen. 

 

Da jeg kom ind på stuen, sagde sygeplejersken til dig, at du nu skulle være sød og høre efter, 

for nu var jeg hos dig igen. Du kiggede over på mig og kiggede på sygeplejersken igen. Jeg er i 

tvivl om du genkender mig.    

Du forsøger igen at tage slangen ud af næsen og det lykkedes næsten helt for dig, selv om jeg 

forsøgte at fjerne din hånd. Sygeplejersken skældte dig ud og sagde at du bare gjorde det mere 
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ubehageligt for dig selv. Hun tog godt fat i slangen og bad dig om at synke imens hun førte 

slangen ned i din mave igen.  

 

Du lukker øjnene og hviler dig lidt imens jeg holder dig i hånden.  

Ind i mellem vågner du op og sygeplejersken stiller hele tiden spørgsmål til dig, så som, ved du 

hvilken måned vi er i? Ved du hvor du er henne? Hvornår er du født? Hvad er de sidste fire 

cifre i dit CPR-nummer? Hvad hedder du? Hvor bor du? 

I starten har du kun kræfter til at svare ja og nej, men lidt efter lidt bliver du så frisk at du kan 

svare med få ord på alle spørgsmålene og alle svarene er rigtige. 

 

Klokken er 12 og solen skinner for første gang i mange dage gennem skyerne. 

Lidt efter kommer der en læge ind på stuen og kigger på dig og ned i dine papirer – kigger på 

mig og smiler, siger noget til sygeplejersken som jeg ikke forstår, sygeplejersken nikker og 

lægen henvender sig til dig.  

- Goddag Flemming, ved du hvor du er?  

Du svarer ja med en meget svag stemme og sygeplejersken fortæller at du er meget træt.  

Lægen kigger og peger over på mig, mens han spørger dig om du kan sige hvem jeg er. Du 

drejer hoved over mod mig, ser på mig og ruller med øjnene mens du drejer hoved tilbage 

mod lægen igen. Der kommer ikke en lyd over dine læber.   

Lægen spørger om du kan løfte henholdsvis venstre ben, venstre arm, højre ben og højre arm. 

Du gør det lige efter bogen og kan også trykke lægen i hænderne. Lægen lytter på dit hjerte og 

bag efter på dine lunger. Du har svært ved at hoste, men lægen siger at du bare skal øve dig på 

dette. Alle svar fra dig er enten ja eller nej, der er ingen forklaringer eller uddybninger med 

dine svar. Din stemme er meget svag og de er ulidelig træt. 

 

Bagefter går lægen ind på sygeplejerskernes kontor og skriver journal.  

Sygeplejersken kommer tilbage på stuen og siger at nu må du få slangen op fra maven, men du 

skal stadigvæk have ilten liggende foran næsen endnu, da din iltning er meget svingende 

endnu.  Efter at hun har fjernet sondeslangen lukker du øjnene igen og hviler lidt. Pludselig slår 

du øjnene op og spørger mig, hvad der er sket. Jeg fortæller dig igen, at du er fundet liggende 

livløs på en tankstation og er blevet genoplivet af ambulance reddere og akutlægen. Kørt til 

Rigshospitalets traumacenter og kørt op til hjerteintensiv afdeling, hvor du har ligget i koma, er 

blevet nedkølet og varmet op igen.  
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Du virker meget træt og lægger dig tilrette med lukkede øjne igen. Sygeplejersken kommer ind 

og siger at jeg skal gå ud på gangen, da der er besøg. Hun vil blive inde hos dig imens og hun 

siger at lægen er klar om lidt til samtalen.  

 

Jeg går ud til børnene og de spørger til dig. Fortæller dem at du er vågen men lægen er usikker 

på om du genkendte mig. Jeg er sikker på at du gjorde det. Vi aftaler at hvis de ikke har lyst til 

at hilse på dig i dag, så vil jeg komme ud til dem når de har snakket med lægen.  

 

Lægen kommer ud på gangen og jeg går ind til dig igen. Du virker meget træt og en smule 

forsviret. Du kan ikke finde ud af hvorfor du ligger her på hospitalet og sygeplejersken kigger 

på mig og spørger om jeg vil fortælle det eller om hun skal gøre det. 

Jeg sætter mig ned ved din side og fortæller i korte træk, at du er faldet om på tankstationen 

og fundet livløs. Ambulance reddere og akutlæge har kæmpet med at få liv i dig igen og du er 

blevet kørt til Rigshospitalets trauma center. Du ligger nu på Rigshospitalet på hjerteintensiv 

afdeling og har ligget i koma. 

Jeg er sikker på at du forstår det jeg siger, men du er forvirret og kan ikke huske hvad der er 

sket, du har jo ”sovet” hele tiden. Du virker frustreret, det forstår jeg godt. 

 

Sygeplejersken kommer ind på stuen og spørger hvordan du har det. Du fortæller hende at du 

har ondt i brystkassen. Hun siger at det er helt naturligt, når man har fået hjertemassage.  

Hun spørger dig om du ved hvor du er, det ved du og hun spørger om dit fulde cpr-nummer 

mens hun tager endnu en blodprøve. Det har du helt styr på nu. Hun beder mig om lige at gå 

ud på gangen og derude står Camilla og Casper. 

De har snakket med lægen og vil nu køre ind til byen og spise noget frokost og snakke sammen 

om de informationer de har fået. Senet på eftermiddagen vil de så vende tilbage og besøge 

dig. Jeg følger dem ud til elevatoren og går så tilbage til dig. 

 

Du ligger og slapper af, er små døsig og forvirret over at du ligger på hospitalet. 

For hvert kvarter der går, bliver du mere og mere klar og din stemme bliver mere og mere 

normal igen. Du er ved at få nogle af dine kræfter igen. 
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Sygeplejersken kommer ind og du siger at du vil op, for du skal på toilettet, men det må du 

ikke, det ordnes i sengen. Dette er du meget utilfreds med og du forsøger selv at rejse dig op i 

sengen, men opdager hurtigt, at det, har du slet ikke kræfter til. 

 Efter at havde fået løst dit toilet ærene smutter sygeplejersken ud igen og du fortæller mig, 

hvor skrap du syntes hun er og hvor sød hun er.  Vi bliver enige om at det nok er bedst at du 

gør som sygeplejerskerne siger.   

  

Du vil op og side i sengen. Du har mange smerter og jeg kan ikke hjælpe dig alene. 

Sygeplejersken kommer ind og der bliver kald på en portør der skal hjælpe. Der går ikke ret 

lang tid, så er du kommet op og sidde. Det gør voldsomt ondt i din brystkasse og du er øm i 

ryggen og resten af kroppen, af at have ligget så længe.  

Du sidder i sengen og kigger rundt på stuen og ud af vinduet. Så spørger du igen hvad der er 

sket. Endnu engang forklarer jeg dig hvad der er sket, men nu med lidt flere detaljer.  

Du ryster på hoved, kan slet ikke huske noget men nu er jeg ikke i tvivl om at du genkendte mig 

og ved hvem jeg er. 

 

Døren til stuen går op og ind kommer Camilla og Casper. Sygeplejersken spørger dig om du ved 

hvem det er der kommer og du vender dig mod hende med et smil i mens du siger 

- det er mine børn. 

Casper giver dig et kram og flytter sig for Camilla som lægger sit hoved på din mave og 

begynder at græde, lige som da hun var lille og var ked af det. 

Du tørrer tårerne væk fra dine øjne og fra Camillas kind. Camilla spørger dig om hvordan du 

har det og du fortæller at du har meget ondt i brystet efter hjertemassagen. I spørger til Tv-

skærmen og medicinstativet og jeg forsøger at forklare så godt jeg kan, hvad der sker. Du 

virker meget træt nu og børnene siger farvel og jeg følger dem ud til elevatoren imens 

sygeplejersken underholder dig med at tagen en ny blodprøve.  

 

 Da jeg kommer tilbage på stuen er du blevet lagt ned og du hviler dig. Din brystkasse bevæger 

sig nu mere naturligt op og ned, som jeg er vand til at se. Jeg sætter mig over på stolen, tager 

din hånd i min og kysser den blidt. Du åbner dine øjne og siger at børnene så kede ud af det. 

Det var de også, de har jo været meget tæt på at miste deres far.  Du forsøger om du kan 

huske noget, men der er ikke noget du kan huske, selv om jeg fortæller hvad vi lavede og hvad 

der sket i weekenden. Til sidst ender vi ved weekenden før, altså 8 dagen før du falder om, 



Side 30 
 

hvor du kan huske, at vi var i Jylland. Du spørger ind til dit hjertestop i detaljer og jeg ligger 

mærke til, at du kan huske dele af det, du har fået fortalt efter du er vågnet op fra komaen. 

 

Du ligger dig til at hvile igen, men det er som om du ikke kan finde ro.  Du spørger til hvem der 

har fået at vide, at du ligger her. Jeg fortæller dig hvem jeg har skrevet mails og sms til, men er 

ikke sikker på at jeg har husket alle. Vi snakker lidt frem og tilbage om hvor svært det er at give 

en sådan besked og om hvor mærkeligt det er at snakke i telefon med nogen man ikke kender. 

Du mener dog, at jeg skal ringe til Anne Marie på dit arbejde igen og fortælle at du er vågnet 

op. For mig er det vigtigste nu at børnene har set dig og ved du er i bedring, så må resten 

vente. Du forsøger at vende dig lidt rundt i sengen, men har så mange smerter at det er 

næsten umuligt for dig. Du falder i søvn, men du sover meget let.  

 

Jeg går ind til sygeplejersken og siger at jeg går ned i stuen for at købe en danskvand. Hun 

smiler og skal nok holde øje med dig imens. Nede i kiosken køber jeg mig en danskvand og en 

cola og nogle blade til dig.  På vej tilbage ringer jeg til børnene for at fortælle at det går fremad 

med dig. 

 

Det er blevet tid til aftensmad og jeg bliver sendt ud i spisestuen efter mad til dig. Her står der 

en sygeplejerske og anretter mad efter ønske til patienterne. Hun smiler når hun får øje på mig 

og spørger hvad vi mon kan friste Flemming med. Sammen får vi kreeret et halvt stykke med 

leverpostej og et halvt stykke med skinke. Lidt agurkeskiver og tomatbåde til kanten og en 

æske rosiner til den søde tand.  

Du smiler til mig da jeg kommer ind på stuen med din mad, men du er slet ikke sulten. 

Skærer en bid leverpostej ud og tager den i munden. Du har svært ved at synke den, er generet 

i halsen efter respiratorslangen og skubber tallerkenen væk.  Du opgiver at spise og jeg vil ikke 

presse dig – er bare så lettet over at du får det bedre time for time. 

 

Du forsøger at ligge dig tilrette i sengen igen, men du er meget forpint. Sygeplejersken 

kommer ind og ser på dine tal på skærmen og spørger til hvordan du har det. Du siger at du 

har mange smerter i brystkassen, ikke kan huske hvad der er sket, men ellers har du det godt. 

Hun vil spørge lægen om, hvor meget smertestillende hun må give dig og vender tilbage 

senere. 
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Du forsøger at hvile dig lidt og imens bærer jeg din bakke ud og trækker mig en kop kaffe.  

Jeg går ud til elevatorerne og ringer til Camilla og Casper.  

 

Inde på stuen kan høres respiratoren fra din nabo og din almindelige tunge vejrtrækning mens 

du sover. Jeg sidder og studere dig nøje, mens jeg tænker på hvor heldig du har været og 

beder til at du klarer dig. 

 

Du vågner og jamre dig. Du er meget forpint og jeg kigger efter sygeplejersken der allerede er 

på vej ind til dig. Hun giver dig en pille mod smerterne og tjekker dine tal på skærmen.  Alt ser 

efter omstændighederne godt ud og du ilter også så fint nu, at de kan fjerne ilt slangen nu. 

Du vil gerne op og sidde i sengen, men kan ikke selv komme op og vil ikke have hjælp at 

portørerne. Da sygeplejersken går ud igen, beder du mig om at hjælpe dig op at sidde. Vi rejser 

dit hovedgære op så meget som muligt og vi hiver dig op det sidste stykke i armene. Det 

lykkedes efter et par forsøg og du sidder nu og kigger ud at vinduet i den kolde og mørke aften.  

Igen spørger du mig, hvad der er sket og om jeg ved hvorfor det skete. Vi snakker hele 

hændelsen igennem og denne gang, forsøger jeg at give dig alle detaljerne. Du stiller en masse 

spørgsmål, både nye og gamle. Det er som om, at når jeg svarer på de spørgsmål du tidligere 

har fået svar på, kan du huske svarene når jeg har sagt dem igen. Altså som om du bare lige 

skulle have dem genopfrisket. Det glæder mig, for hvis din hjerne er blevet glemsom af din 

ulykke, så fortæller den mig nu, at den kan genoptræne hukommelsen.  

Endnu engang snakker vi om hvem der ved du ligger her og du beder mig om at ringe til 

Annette og Henning for at fortælle dem, hvad der er sket.  

Du er træt og vil ned at ligge igen. Jeg kan ikke lide det, fordi det gør så ondt på dig at komme 

op og ned i sengen. Endelig ligger du godt og du beder mig gå ud og ringe, mens du hviler dig 

lidt. Jeg kysser dig blidt på munden og går ud til elevatorerne. 

 

Jeg ryster over hele kroppen da jeg ringer Annettes nummer op og da jeg hører hendes 

stemme skynder jeg mig at fortælle at du har det godt efter omstændighederne men har 

været ude for en ulykke mandag morgen.  Nu kunne jeg trække vejret og tage mig sammen 

mens Annette forberedte sig på hvad jeg ville fortælle.  Det var hårdt og jeg skulle hele tiden 

kæmpe mod tårner mens vi talte sammen.  

 

Da jeg kom tilbage på stuen smilede du og spurgte om din fætter havde det godt. 



Side 32 
 

Vi snakkede lidt om samtalen jeg havde med Annette og du lagde dig bagefter tilbage i puden 

for at sove. Vi aftalte at jeg ville lægge mig ud i de pårørendes rum og sove lidt senere og hvis 

du havde brug for mig, kan du bare sige det til sygeplejersken, så vil hun hente mig. 

 

Da jeg var sikker på, at du sov tungt og godt, gik jeg ud og hentede mig en kop kaffe og satte 

mig ud ved elevatorerne for at tjekket mails og sms’er.  

 

I min mail, lå følgende fra din fætter i Sverige: 

Hej Sanne, har precis fått dina mail ang Flemming. Det är ju helt förfärligt.Vi är chockade.Finns det något som vi kan 

hjälpa till med för att underlätta vardagen för dig, vad som helst? Ser att det är två dagar sedan Flemming fick 

hjärtstillestånd,hur är det nu? Har han vaknat? Har du fått kontakt med honom?Jag har försökt att ringa dig men förstår 

att du är hos Flemming. Jag vill att du ringer mig när som helst på dygnet ifall du behöver mitt stöd eller om det sker 

förändringar med Flemming. Var stark det här kommer Flemming att klara. Kh Ingela & René tfn +46709802345 

 

Klokken er halv elleve om aftenen, men jeg ringer alligevel op til René med det samme. 

Jeg er ved at bryde sammen i gråd flere gange, når jeg fortæller ham, hvad der er sket.  Vi 

aftaler at jeg ringer til ham hvis der sker forandringer eller hvis jeg har brug for hjælp til noget. 

I mellemtiden skal jeg koncentrere mig om at få Flemming rask igen.  

 

Jeg går tilbage på stuen til dig og nyder at se du sover roligt. Kurverne på skærmen er dog ikke 

så stabile som jeg kunne ønske mig, derfor bliver jeg siddende hos dig et par timer endnu, 

inden jeg forsøg at hvile mig lidt ude i de pårørendes rum. 
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Fjerde dagen 
 

Torsdag den 11. februar, det er gråvejr og frostgrader uden for, en ny koldfront er på vej ind 

over landet.  

Jeg sender en SMS til Annette og Preben: 

SMS torsdag kl 02.20 

Kære Annette & Preben 

Det er gået godt i dag. 

Flemming vågnede i løbet af nogle timer og i løbet af eftermiddagen blev han så klar, at han kunne fortælle hvad han 

hedder, hvor han bor, sit cpr nr og at han har 2 børn med mig. Han skal lige igennem natten med stabile tal før vi kan se 

mere end en time frem i tiden. Han har nedsat kræfter i højre arm, men de har endnu ikke undersøgt sådanne ting 

endnu. Vil prøve at hvile mig lidt her på hospitalet. Åbner min tlf og ser efter sms og mails når jeg går ud fra afd  

Kh Sanne     

 

Forsøger at få lidt hvile, men kan stadigvæk ikke rigtig finde ro. 

 

Efter morgenræset med sygeplejerskerne henter jeg lidt morgenmad til dig. Du kan ikke få en 

bid ned, men så let slipper du ikke. Straks kommer sygeplejersken farende med en proteindrik, 

som du skal drikke i stedet for, da de vil have noget mad ned i dig i dag. Du drikker lidt protein 

med æblesmag og det er bestemt ikke en god oplevelse, men sygeplejersken overvåger at du 

drikker den hele, så der er ingen vej tilbage. 

 

Klokken 10 er der stuegang. Du virker som om du er fuld orienteret. Har mange smertet i 

brystkassen efter hjertemassage, er lidt frustreret over ikke at kunne huske noget, mangler 

kræfter, men ellers har du det fint. 

Du skal overflyttes til hjerteafdelingen, det er på den samme gang bare modsatte side.  

Du får besøg af en fysioterapeut der giver dig en fløjte du skal puste i, for at få fuld gang i dine 

lunger igen og sygeplejersken finder et højt gangstativ som du kan støtte dig til, for at du selv 

kan komme op og gå. Med lidt fælles hjælp fra sygeplejersken og mig, kommer du på benene 

igen og du stråler som en lille sol. Forsigtig går du ud af intensivstuen ud til spisestuen, hvor vi 

lige sidder og holder hvilepause, for derefter at gå ind på din nye stue på den anden siden af 

cafeen.  

 

Her bliver du budt velkommen af en ny sygeplejerske og får igen vinduespladsen. Du bliver 

udstyret med nye elektroder der bliver forbundet til en sender du får rundt om halsen. 

Herefter får du strenge instrukser om ikke at må forlade afdelingen, da man så ikke vil kunne 
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finde dig, hvis du får det dårligt eller falder om igen.  Alt du spiser eller drikker skal skrives på 

et skema der hænger på vægen ved din seng. 

Senge har en fjernbetjening der både kan tilkalde sygeplejersken, manøvrer sengens og 

fjernsynets indstillinger og anvendes som telefon. 

 

Du er træt nu og jeg hjælper dig op i sengen. Du beder mig om at ringe til Anne Marie på dit 

arbejde og fortælle at du har det godt. Jeg modtager en bestilling fra dig til kiosken og tager 

elevatoren ned til stueplan for at handle og ringe.   

 

Anne Marie bliver glad, for at høre du har det godt og bliver friskere og friskere for hver dag. Vi 

snakker lidt frem og tilbage om årsagen til dit hjertestop og det er meget svært for mig, at 

overbevise Anne Marie om at det ikke var en blodprop, for det har de udelukket, men hun har 

sin egen mening herom. 

 Inde i kiosken bruger jeg en del  tid på at finde noget du kan læse i, lidt lækkert du kan tygge 

på og lidt koldt læskende du kan drikke, samt et par høretelefoner så du kan høre fjernsyn og 

radio med den avancerede fjerbetjening.  

 

Du ligger stadigvæk i sengen, da jeg kommer op, men du er rastløs og vil gerne prøve at gå lidt 

igen. Først får vi sat dig op i sengen med stor hjælp fra den avancerede fjernbetjening. Så 

trækker jeg rollatoren hen foran dig og holder igen på den mens du forsøger at trække dig op i 

stående stilling. Du er meget svækket og har ubeskrivelige smerter i brystkassen der gør det 

næsten umuligt for dig at komme op. Du sidder længe på sengekanten og puster ud, mens du 

samler en ny portion kræfter og denne gang lykkedes det dig at komme op.  Vi får dig pakket 

ind i en morgenkåbe og vi går langsomt ud på gangen. Du bliver hurtig træt og holder mange 

pauser, men det lykkedes til sidst at komme ud i spisestuen, hvor vi satte os ned og drak en 

kom kaffe. Der var den første kop kaffe sammen siden mandag morgen. 

Du spurgte til køledisken og køkkenet og jeg kunne fortælle dig om husets regler. Vi måtte ikke 

selv gå i køkkenet og maden ved buffeten blev udleveret af personalet. 

Du var træt og vi listede stille tilbage på stuen og fik dig sat behageligt op i sengen, så du kunne 

små blunde lidt. 

Der kom en læge ind på stuen og hilste på dig. Han fortalte om deres planer de ville udføre 

sammen med dig. Først ville de undersøge din hjertekransåre, hvor de går op igennem lysken i 

en blodåre og kan indsætte et net i åren med det samme, hvis der er forsnævring. De ville også 
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scanne dit hjerte og endelig vil de tilbyde dig et ICD apparat, således at du kan få stød med det 

samme, hvis hjertet går i stå igen. 

Efter dette besøg var du meget træt og også lidt forvirret. Du føler dig jo ikke syg, du har bare 

fået ”bank” af nogle Falck reddere og læger … Du var chokeret over at høre, hvad der var sket 

med dig og du spurgte stadigvæk om næsten det samme hele tiden. Det var som om det var 

helt uvirkeligt for dig, og det forstår jeg godt, for du har jo ikke opdaget noget før du vågner op 

her på hospitalet. 

 

Sygeplejersken kommer ind og spørger til dig og om hvad lægen har sagt. Dette for at sikre sig 

at du er enig i at få de forestående undersøgelser og for at høre hvordan du har det.  

Hun tilbyder at vi kan få en samtale med en præst som du straks tager imod.  

Herudover fortæller hun meget detaljeret om undersøgelsen gennem lysken. 

 

Ved aftenstid går vi stille ud i spisestuen igen og du udpeger den mad du har lyst til at spise. Vi 

trisser ind på stuen igen, da du ikke har lyst til at sidde sammen med de andre og spise, men 

har brug for lidt fred og ro. 

Da du har spist lægger du dig ned og hviler dig igen, du bliver hurtig træt.  

Jeg sidder ved fodenden af din seng og nyder at se dig sove vel vidende at du bliver nøje 

overvåget af lægerne.  

Sent på aftenen vågner du igen og vi drikker en kop kaffe sammen og taler om de forestående 

undersøgelser og hvad der skete i mandags og frem til i dag. 

Da du lagde dig til at sove for natten satte jeg mig tilrette i stolen ved din fodende og læste i en 

bog, mens jeg ind i mellem kiggede over på dig, for at se om du var ok.  
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Femte dagen 
 

Det er fredag den 12. februar og vintervejret fortsætter uden for.  

Efter morgenmaden skal du i bad og sygeplejersken finder et stort baderum på den anden 

gang, hvor jeg kan gå med ind og hjælpe dig. Det går ud over alt forventning og du klarer dig 

faktisk så godt som selv. Bag efter er du træt og ligger dig lidt i sengen for at slappe af. Du 

bliver dog hurtig rastløs og vi sætter os ud i spisestuen og får en kop kaffe.  

Lige med et lyser du op og siger  

- Hej Lars 

Ind på afdelingen kom din chef for at besøge dig. Han var glad for at se hvor frisk du allerede 

var og vi sad længe og talte om hvad der var sket og om, at du ikke skulle være bekymret for 

dit job, men skulle give dig god tid til at blive friske igen. Efter dette besøg var du en lille smule 

mere ovenpå igen. 

 

Omkring klokken 11 blev du hentet for at få undersøgt hjertet gennem lysken. Jeg fik lov til at 

gå med dig ind på operationsstuen og var hos dig ind til de skulle i gang med undersøgelsen.  

Da du bliver kørt tilbage, skal du ligge stille i sengen i to timer. Det viser sig at være en stor 

opgave for sygeplejersken og mig, at få dig til at blive liggende så længe. 

Endelig får du lov til at komme op og vi har gemt lidt frokost til dig i køleskabet. Det er du dog 

ikke synderlig interesseret i. Undersøgelsen viste ingen forkalkninger eller forsnævringer. Alt 

var i den skønneste orden og det var ikke fedt eller forkalkninger der var skyld i din ulykke. 

Efter at du har stukket lidt til frokosten går vi ud i spisestuen og drikker en kop kaffe. Bagefter 

ligger du dig ind på sengen for at slappe lidt af og jeg bliver sendt ned i kiosken for at 

proviantere frugt og sodavand.  

 

I mens jeg er nede i kiosken, bliver du hentet i en kørestol for at få undersøgt dit hjerte med 

Ultra lyd. Inden du når tilbage, kommer præsten på besøg og jeg sidder og snakker med ham 

om, hvad der er sket og om hvordan vi har det.  

Da du kommer tilbage fortæller du, at de ikke kunne se noget unormalt på dit hjerte og vi 

sidder sammen og snakker lidt med præsten. Du aftaler med ham, at han skal kigge forbi igen 

en af dagene. 
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Du lægger dig tilrette i sengen for at hvile lidt, du er meget træt og har brug for at bearbejde 

dine tanker. Det er enormt frustrerende for os, at de ikke kan finde ud af, hvad der udløste dit 

hjertestop.  

 

Lægen kommer ind på stuen og spørger til hvordan du har det. Du fortæller at du har mange 

smerter i brystkassen og at du er frustreret over ikke at vide, hvorfor du faldt om.  

Lægen tilbyder dig et ICD apparat og fortæller om de forskellige funktioner det har og om 

hvordan operationen foregår, samt efterfølgende behandling og opfølgning.  

Du er lidt usikker og siger at det er fordi du er bange for at det vil støde dig, så du kan mærke 

det. Efter at havde vendt dette med lægen bliver I enige om, at det er en god forsikring at få en 

ICD indopereret. 

 

Hen på eftermiddagen får du besøg af Maria fra dit arbejde, hun har sin lille søn med. Maria 

har købt en stor buket blomster til dig og et krydsordsblad. Da Maria går, bliver der indlagt en 

ny patient i sengen ved siden af dig. Det er Peter, som har fået hjertestop derhjemme i sofaen 

og er blevet genoplivet af sin kæreste Lotte, der ikke kunne førstehjælp. 

 

Det bliver en tumult eftermiddag og aften, da Peter vil hjem med det samme, for han skal løbe 

et maraton løb næste dag. I løbet af aftenen går det dog så småt op for ham, at han ikke 

kommer til at løben nogen steder næste dag. 

 

Denne nat sidder jeg for sidste gang ved din side på hospitalet, men nu er du også ved at være 

så meget ovenpå, at jeg ikke er så bekymret for at du skal få det dårligt imens jeg tager hjem 

for at sove.  
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Sjette dagen 
 

Nu er det blevet lørdag den 13. februar og vinteren viser ikke umiddelbart tegn på at vil give 

slip på os foreløbigt. Her er forholdsvis stille i dag, det er som om der ikke er nogle der har tid 

til at gå på sygebesøg og der er ikke nogen der har tid til at blive syge, når det er weekend. 

 

Hen af formiddagen kom der et bud, med blomster fra Annette & Preben, vores venner fra 

Hillerød.  

Vi aftalte at jeg skulle tage hjem i aften og få sovet lidt og jeg skrev en liste, men de ting som 

du ville have, jeg skulle tage med tilbage til dig søndag morgen.  

 

Omkring kl. 19 tog jeg toget hjem og Casper samlede mig op på Malmø station. 

Jeg begyndte straks at pakke de ting sammen som jeg skulle have med ind til dig næste 

morgen og bagefter sad Casper og jeg lidt og snakkede om, hvordan det gik. 

 

Hvem i alverden havde kunnet forestille sig, at jeg kunne sove? 

Det endte med at jeg stod op og sad og arbejde lidt og sendte en enkelt mail.  

 

_____________________________________________  

Fra:  Sanne Krogh     DR Økonomicenter   

Sendt: 14. februar 2010 00:29 

Til: Gitte Degn Randrup     DR Økonomicenter 

Cc: Marianne Holmbjerg     DR Økonomicenter 

Emne: En lille hilsen fra Sanne 

Kære Gitte 

Jeg håber at det er ok, at jeg også bliver hjemme i den uge vi går ind  i nu (uge 7) 

Det går fremad med Flemming og han skal have indoperere en ICD enhed i løbet af næste uge. 

Det er en avanceret type pacemaker. (Anja Andersen har også sådan en)  

Jeg kan se at Anne Marie var syg i fredags - hvis hun er syg på tirsdag og torsdag, så send mig lige en mail i løbet af 

dagen. Så vil jeg indlæse TS3 filen til os og sende TS2 filen til SKAT når jeg kommer hjem om aftenen. 

Med hensyn til momsen, kan jeg se at vi skal betale moms den 25. februar, så jeg håber at det kan vente til uge 8 med 

en licens momstal for januar. 

Casper kommer tilbage på arbejdet på mandag. Kan du ikke på din dejlige blide facon, lige dæmpe vores kollegaer i 

afdelingen med deres kommentarer, medfølelse og omsorg over for Casper. 

Casper bliver irriteret og ked af det når folk vil snakkes om det. Han vil helst lade som ingenting er hent når han er på 

arbejdet. Sammen med mig, har han bearbejdet det og sammen med Falck Healthcare. 

Håber ikke jeg har lavet for meget ravage med disse pludselige udligningsdage. 

kh Sanne 
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Syvende dagen 
 

I dag er det søndag den 14. februar og det er heldigvis opholdsvejr da jeg tager toget til 

København. Jeg har din telefon og din PC med, så du har mulighed for selv at få kontakt til 

omverden igen.  

Du har bedt mig om at tage morgenbrød med fra bageren, men da jeg kommer ind til dig kl. 8, 

havde du allerede spist. Vi lagde pålæg og osten i køleskabet og rundstykkerne ind på stuen, 

hvis du blev sulten senere. 

Du havde haft en urolig nat fordi du har så ondt i brystkassen og ekstra smertestillende 

medicin, syntes du ikke gav så meget som du kunne ønske dig. 

Jeg havde taget Polo shirt og jogging bukser med til dig og du blev helt ”frisk” af at få dit eget 

tøj på. Vi gik en tur ned af gangen og tilbage igen. Du er rastløs og vil gerne ned i kiosken og gå 

rundt i stueetagen, men det kan ikke lade sig gøre. Du må ikke forlade afdelingen, da du 

stadigvæk bliver overvåget. 

Hen af formiddagen kommer Per på besøg og bagefter kommer lægen for at høre hvordan det 

går og snakke om den forestående operation. Du er meget utryg ved IDC apparatet, men du 

bliver enig med lægen om at det er den bedste løsning, når nu de ikke kan finde ud af hvorfor 

du fik hjertestop. Lægen havde fået et afbud til en operation i morgen og den tid ville du få i 

stedet for en tid om nogle dage. 

 

Vi satte os ud i spisestuen og drak en kop kaffe, da vores vidunderlige børn kom på besøg. 

De havde købt lidt slik i kiosken og sodavand. Casper begyndte at joke med farverne på sine 

M&Ms og lige pludselig fik I det indfald, at putte en grøn chokoladelinse ned i din pilleæske, for 

at drille sygeplejersken med, at hun havde givet dig en forkert pille. Nu er du vidst ved at blive 

for frisk til at være her. Den stakkels sygeplejerske så helt forfærdet ud i ansigtet et kort 

øjeblik, da du viste hende pilleæsken, men hendes falkeblik afslørede hurtigt jeres 

drengestreger. Da børnene tog hjem, lagde du dig lidt ind på sengen for at hvile dig. 

 

Om eftermiddagen fik du besøg af din fætter Henning og hans kone Annette. Vi satte os ud i 

sofagruppen ved elevatorerne efter at du havde fået lov af sygeplejersken at gå derud. Det 

blev til et langt besøg og da vi kom tilbage på afdelingen, var det blevet spisetid. 
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Da klokken var omkring 20, kom Casper tilbage og havde kørt sin søster hjem til Helsingør. Jeg 

kørte med Casper hjem og du ville prøve om du kunne få lidt mere søvn denne nat.  

Jeg kunne ikke finde ro, da vi kom hjem, så jeg begyndte på den helt store tøjvask og 

oprydning. Egentlig tænkte jeg at det var fjollet, at jeg ikke kunne slappe af, for du var jo i de 

bedste hænder inde på hospitalet.  

 

Natten brugte jeg til at slås med dynen, mine tanker og alle tåre. 
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Ottende dagen 
 

Så blev det mandag den 15. februar og du skal have et ICD apparat i dag. 

Vi har aftalt at jeg skal være inde på hospitalet klokken halv otte, da du skal køres ned til 

operation klokken otte. 

Jeg tager toget fra Malmö og der er store forsinkelser på Øresundstogene. Det tog som jeg 

havde planlagt at skulle med for at komme i god tid, var aflyst. Det næste tog kom ikke af sted 

til tiden og var meget forsinket. Jeg ville stadigvæk have haft god tid hvis toget overholdte sin 

køreplan, men sådan blev det ikke. 

Da vi kom til betalingsanlægget kunne toget ikke køre videre, da der vare et godstog der sad 

fast i sneen på Peberholmen. Jeg blev stresset og kunne mærke at jeg måtte tage mig sammen 

for ikke at gå i panik. Da vi endelig fik lov til at køre videre, var der gået så lang tid, at jeg lige 

akkurat kunne nå ind til dig i tide. 

Jeg svedt i vinterkulden og rystede i hele kroppen af nervøsitet i mens jeg løb op fra Nørre Port 

Station til bussen. Da jeg steg af bussen turde jeg ikke løbe over græsplænen, da den var 

dækket at et tykt lag is og jeg skulle jo nødig falde komme til skade. Da jeg endelig kom op på 

afdelingen var klokken 7.30 og jeg fik at vide, at du var blevet kørt ned til operation for 10 

minutter siden. Sygeplejersken sendte mig ned for at spiste morgenmad og sagde at de ville 

ringe til mig, når du kom tilbage. Jeg gik ud fra afdelingen og brød hulkende sammen foran 

elevatorerne. Lidt efter lidt fik jeg samlet mig sammen og kørte ned i stuen. 

Efter at jeg havde gået rastløs lidt frem og tilbage hernede kørte jeg op igen og satte mig i en 

sofa udenfor din stue for at vente på dig. 

Lidt over 10 kom du frisk tilbage fra operationen. Du var øm, men havde det fint og du fortalte 

mig om, hvordan man ligger et ICD apparat ind og om, hvordan lægerne måtte opgive at teste 

apparatet, fordi de ikke kunne fremprovokere et kontrolleret hjertestop. Det undrede vi os 

meget over.  

 

Du fik lidt at spise og da du ellers var frisk, gik vi ud ved elevatorerne og ringede til børnene, så 

de vidste at det var gået godt. Bagefter gik vi ind og drak en kop kaffe og du trissede ind i 

sengen igen, for at hvile dig lidt. Jeg kunne sidde ved din side og se op på TV skærmen, at dit 

ICD apparat virkede og følge hvordan dit hjerte arbejdede 
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Ved frokosttid stod du op. Du havde stærke smerter, men de smerter der drillede dig mest, var 

fra hjertemassagen og ikke fra operationen.   

De havde pakket dig rimeligt godt ind, og lagte en gazebind på operationssåret som kompres, 

men dette var du ikke helt tilfreds med, så du blev ”afmonteret” indpakningen og fik bare et 

let plaster over såret. Du begyndte at blive meget rast løs og vi brugte en del tid på at gå op og 

ned af gangen, for at der skete lidt og du kunne rører dig. 

Til aften var du selv ude og bestille hvad der skulle på dit smørrebrød og vi satte os ind på 

stuen hvor du spiste lidt af maden. Du havde nu mere lyst til en gang frikadeller eller 

flæskesteg, i stedet for fedtfattigt smørrebrød. Jeg gik ned i cafeteriet for at finde mig lidt mad 

og her så jeg de havde gammeldags æblekage. Jeg købte to portioner som du spiste med stor 

velbehag i smug på stuen. 

Nu var du meget træt, det har været en lang dag. Jeg puttede dig og tog hjem til Malmø for at 

få lidt søvn og gøre klar til du skal komme hjem i morgen. 

Hjemme sad Casper og jeg i køkkenet og snakkede om hvad der var sket, om fremtiden og 

hvilke konsekvenser hele dette forløb havde for os alle. Casper var bekymret for om han selv 

eller hans søster lige pludselig kunne falde om. Hvad skulle han gøre hvis hans far lige pludselig 

blev dårlig, når han kom hjem og en hel masse andre tanker der snurret rundt i hoved på os. 

Jeg sendte lige en mail til familie og venner inden vi gik i seng. 

 

Fra:  Sanne Krogh     DR Økonomicenter   

Sendt: 15. februar 2010 22:56 

Emne: En lille hilsen fra Sanne 

Kære Alle  

Der kom et afbud på operationsgangen i dag så derfor har Flemming i dag fået indopererede en ICD enhed 

(pacemaker) og fået røntgenfotograferet sine lunger. 

Jeg har allerede kunne følge med på overvågningsskærmen og se at den virker når den sender små impulser til hjertet 

der er kommet i utakt. 

Forhåbentlig bliver det aldrig nødvendigt at den skal brug sin stød-effekt. 

I morgen skal han have finjusteret ICD enheden og bliver udskrevet senere i morgen eftermiddag. 

kh Sanne 

 

Denne nat fik jeg heller ikke sovet, lå og spekulerede på alt og intet og ind i mellem lå jeg og 

små blundede, men faldt aldrig rigtig i søvn.  

Det er egentlig utroligt hvor længe kroppen kan holde til ikke at få ordentlig søvn, mad og 

drikke.  
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Niende dagen 
 

Du var i godt humør da jeg ankom men også træt. Du har stadigvæk stærke smerter efter 

hjertemassagen og du holder dig om dine ribben hver gang du skal nyse, hoste eller kommer til 

at grine. 

Efter morgenmaden har du pakket alle dine ting sammen og vi går ned til ICD ambulatoriet til 

kontrol og information af og om ICD enheden. Den fungere fint og vi får udleveret et modem 

der skal stå under din seng hjemme, så den kan sende informationer til Rigshospitalet med 

jævne mellemrum og hvis der sker noget. Du får en nu kontrol tid til om 2 måneder og vi går 

op på hjerteafdelingen igen. 

På hjerteafdelingen venter vi på stuegang, så du kan blive udskrevet og komme hjem i dine 

vante omgivelser. Det blev frokost og endelig kom lægen.  Alle dine prøver var fine og du 

kunne nu tage hjem men med 6 måneders køreforbud. Genoptræning må du selv sørge for, du 

bor jo i Sverige, så vi ved ikke lige hvordan vi skal gribe det an. Af sygeplejersken bliver du 

tilbudt at komme til et møde på Rigshospitalet om en måneds tid, hvor der er 

informationsmøde for nye ICD bærer og deres pårørende. 

Vi gik stille og roligt ned til Caspers bil og det tog dig en rum tid at komme ind i bilen. Du var 

meget træt af gåturen og det gjorde meget ondt i dine ribben da du skulle sætte dig ind i bilen. 

Godt hjemme i Malmø blev du modtaget kærligt men også meget forsigtigt af vores hund. Det 

var som om, hun kunne fornemme at der var noget galt med hendes far. 

Du var nu helt tappet for energi og lagde dig på sofaen for at hvile lidt.  
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Tiende dagen 
 

Du har ikke sovet meget i nat pga. uro i kroppen og smerter i dine ribben. 

Jeg har heller ikke sovet meget, har ligget og våget over dig det meste af natten. 

Efter morgenmaden bliver vi enige om at kontakte vores egen læge for at få nogle råd, så vi 

kan sove om natten og du kan få noget mere smertedækkende til natten. 

Du er meget træt og har mistet meget muskelkraft.  

Dagen går med at vi snakker om hvad der er sket og hvilke planer vi har i den nærmeste 

fremtid. Du kan ikke huske noget fra en uge før du faldt om og dagene efter du vågnede på 

Rigshospitalet er lidt blandet for dig. Men langsomt får du styr på tiden efter du kom ud af 

koma. 
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Tiden herefter 
 

Det gik langsomt fremad med at få helet dine ribben og efterhånden som smerterne aftog, gik 

du i træningscenter og trænede din førlighed og muskelmasse op igen. 

 

Vi deltog i informationsmødet på Rigshospitalet en måned efter du var blevet udskrevet og her 

fortalte de grundigt om hvilken muligheder og især begrænsninger man får, når man er ICD 

bærer. Endvidere fortalte de om mulighed for at få fysisk og psykisk hjælp. Efter mødet 

kontaktede vi en af lægerne og spurgte til mulighed for at få krisehjælp, både som patient men 

også som pårørende.  I første omgang mente lægen at vi selv skulle betale for hjælp, idet vi 

boede i Sverige. Men da vi gjorde opmærksom på, at vi jo har dansk læge og begge arbejder og 

betaler fuld skal i Danmark, lovede man at undersøge mulighederne. 

Næste dag blev vi ringet op at en sygeplejerske der gav os telefonnummer og adresse til 

Rigshospitalets egne krisepsykologer. Vi ringede straks hertil og fik en aftale med Mette 

Skovgaard.  

Vi havde jævnligt møder med Mette Skovgaard i en lang periode, hvilket hjalp os meget. Vi 

havde brug for hendes hjælp på hver sin måde. Du for at forstå hvad der var sket og for at 

komme videre uden en forklaring på, hvorfor du faldt død om. Mig for at få åbnede op for 

mine egne følelser som jeg havde fortrængt idet jeg skulle være den stærke, forsvare dig og 

skåne vores børn i den svære tid.  Mette hjalp os utroligt meget og vi lærte at leve med vores 

oplevelser og komme stærkere videre i livet sammen. 
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I dag 
 

Det kostede dig styrke, stædighed, sved og anstrengelser at træne dig op alene, men efter 6 

måneder kunne du genoptage dit arbejde på fuld tid, som Portør i Bispebjerg hospital, uden 

men efter det uforklarlige hjertestop.  

Efterfølgende fik jeg dig overtalt til, at vi skulle flytte tilbage til Danmark og helst i København, 

så i december 2011 flyttede vi tilbage til Amager, hvor vi begge havde barndoms rødder. 

 

I den perioden du lå på Rigshospitalet, havde vi tegnet et familiemedlemskab af 

Hjerteforeningen. Nu var vi kommet så meget ovenpå, at vi ønskede at hjælpe og møde andre 

ICD bærer og blev opmærksom på, at Hjerteforeningen havde en patientklub for ICD bærer og 

deres pårørende.  

I dag er vi begge aktive i ICD-klubben, du som medlem af bestyrelsen og jeg som webmarster 

for ICD-klubben. Vi mødes gerne med kommende, nye og aldrende ICD bærer og deres familie 

for en hyggelig snak omkring ICDén, alt det der følger med og det udenom. 

 

 

At få et hjertestop, er et traume, 

for både dig og din familie, 

som man ikke kommer over, 

men skal lære at leve med. 

 

 

Sanne Krogh 

Amager, den 26. juli 2014 

 

 


