
FACTITIA	  
	  
En	  sen,	  klibbigt	  varm	  sommareftermiddag	  för	  många	  år	  sedan	  lades	  hon	  in	  på	  vår	  avdelning,	  en	  
kvinna	  från	  Småland	  på	  semesterbesök	  i	  Umeå.	  Hon	  hade	  ätit	  krossat	  glas	  för	  att	  ta	  livet	  av	  sig.	  
Men	  nu	  hade	  hon	  ändrat	  sig	  och	  sökt	  på	  akuten.	  	  

43	  år,	  ganska	  parant,	  intensiv,	  inte	  alls	  så	  där	  lågmäld	  och	  dröjande	  som	  nedstämda	  
självmordskandidater	  brukar	  vara.	  

-‐ Jag	  måste	  få	  tala	  med	  en	  kirurg,	  sa	  hon	  eftertryckligt.	  Jag	  måste	  opereras.	  
-‐ Varför	  åt	  du	  glas?	  
-‐ Jag	  ville	  bara	  dö,	  hade	  talat	  med	  min	  sambo	  som	  sitter	  på	  rättspsyket,	  han	  gjorde	  att	  jag	  

bara	  vill	  dö.	  Det	  var	  dumt,	  men	  nu	  måste	  jag	  opereras.	  	  Hon	  sluddrade	  litet,	  men	  bara	  litet.	  	  
-‐ Hur	  vet	  du	  att	  du	  måste	  opereras?	  	  
-‐ Gud	  vad	  sävlig	  du	  är!	  Norrlänningar,	  klagade	  hon.	  Kan	  ni	  aldrig	  begripa	  när	  det	  är	  

bråttom?	  Jag	  har	  ätit	  glas	  förr	  och	  då	  blev	  jag	  opererad	  direkt.	  Hon	  drog	  upp	  sin	  t-‐shirt,	  på	  vilken	  
det,	  i	  något	  som	  likande	  frakturstil,	  stod	  Intrång	  sker	  på	  egen	  risk.	  
Onekligen	  fanns	  det	  ett	  stort	  svulstigt	  ärr	  där	  från	  naveln	  upp	  till	  bröstbenet.	  Jag	  bad	  henne	  

lägga	  sig	  ner	  på	  bristen	  så	  att	  jag	  kunde	  känna	  på	  buken.	  Hennes	  bukvägg	  var	  som	  en	  mycket	  illa	  
plöjd	  åker.	  Överallt	  fanns	  fåror	  och	  ärr,	  en	  del	  någorlunda	  korta	  och	  bleka,	  men	  många	  med	  stora	  
keloidbildningar	  med	  uppdrivna	  kanter,	  nästan	  som	  tumörer	  som	  radade	  upp	  sig	  längs	  de	  gamla	  
sårkanterna.	  	  

-‐ Jaja,	  jag	  har	  haft	  så	  mycket	  otur,	  sa	  hon	  förekommande	  när	  mina	  fingertoppar	  förbryllat	  
och	  planlöst	  följde	  de	  många	  ärren.	  Mycket	  underlivsbesvär,	  blindtarmen,	  tarmvred,	  gallan.	  Min	  
karl	  stack	  mig	  i	  buken	  så	  nu	  sitter	  han	  tukthuset	  i	  Växjö,	  oduglig.	  Och	  en	  gång	  förut	  åt	  jag	  glas,	  då	  
blev	  var	  opererad	  på	  direkten,	  i	  Jönköping	  är	  man	  inte	  så	  jävla	  sega.	  
Jag	  klämde	  på	  buken,	  gick	  igenom	  centimeter	  för	  centimeter,	  kände	  inget	  avvikande	  förutom	  

knöligheterna	  i	  anslutning	  till	  ärren.	  
-‐ Du,	  jag	  får	  nog	  ändå	  be	  att	  få	  se	  journalerna	  från	  Jönköping,	  om	  inte	  annat	  vill	  kirurgen	  se	  

dem	  innan	  han	  törs	  gå	  in	  i	  en	  buk	  som	  är	  så	  full	  av	  ärr.	  
Hon	  motsatte	  sig	  det	  trots	  att	  jag	  envisades.	  	  
-‐ Ska	  det	  vara	  på	  här,	  så	  har	  ni	  sett	  mig	  för	  sista	  gången.	  Aldrig	  mer	  Umeå,	  ni	  är	  så	  hopplöst	  

sega,	  ni	  norrlänningar.	  
Efter	  att	  ha	  ätit	  middag	  –	  den	  såg	  rätt	  vedervärdig	  ut,	  det	  var	  jag	  tvungen	  att	  hålla	  med	  

henne	  om	  –	  försökte	  jag	  övertala	  henne	  på	  nytt	  att	  stanna	  så	  att	  vi	  fick	  undersöka	  närmare.	  
-‐ Mig	  har	  ni	  sett	  för	  sista	  gången,	  upprepade	  hon	  hotfullt	  med	  sin	  intensiva	  mörka	  stämma,	  

den	  fanns	  något	  nästan	  sensuellt	  i	  den.	  
I	  Läkartidningen	  läste	  jag	  senare	  om	  ett	  fall	  av	  factitia,	  självskadande	  beteende.	  Det	  handlade	  

om	  en	  kvinna	  som	  på	  sina	  semestrar	  åkte	  runt	  för	  att	  bli	  opererad	  i	  buken.	  Mest	  sökte	  hon	  för	  
oerhörda	  smärtor	  som	  kom	  i	  intervaller	  och	  med	  intensiva	  kräkningar,	  till	  sist	  av	  grönfärgad	  
galla.	  Ibland	  var	  det	  svåra	  underlivsplågor	  som	  förde	  henne	  till	  operation	  och	  någon	  gång	  hade	  
hon	  berättat	  om	  att	  hon	  svalt	  krossat	  glas	  i	  självmordssyfte.	  De	  flesta	  operationerna	  hade	  
genomförts	  på	  olika	  semesterorter	  kring	  Medelhavet.	  Många	  av	  operationssåren	  hade	  läkt	  bara	  
långsamt,	  nu	  hade	  personalen	  vid	  hemmasjukhuset	  upptäckt	  att	  hon	  ständigt	  petade	  i	  såren	  för	  
att	  hålla	  dem	  öppna.	  Det	  blev	  stora	  missprydande	  ärrbildningar.	  

Inte	  ett	  ord	  om	  orsaken	  till	  att	  hon	  ville	  utsätta	  sig	  för	  allt	  detta.	  Var	  det	  en	  tids	  flykt	  ur	  ett	  
tungt	  och	  sorgligt	  liv,	  ett	  liv	  som	  annars	  skulle	  vara	  outhärdligt?	  Var	  smärtan	  och	  risken	  den	  
utväg	  hon	  sökte,	  ungefär	  som	  de	  ungdomar	  som	  skär	  sig?	  Eller	  var	  detta	  desperata	  handlingar	  av	  



en	  förbisedd	  kvinna	  som	  annars	  inte	  fick	  någons	  uppmärksamhet,	  som	  nu	  kunde	  återvända	  till	  
sitt	  småländska	  samhälle	  och	  berätta	  om	  dramatiken	  kring	  insjuknandet	  och	  om	  räddningen,	  
återvändande	  från	  livets	  och	  dödens	  utmarker?	  Det	  slår	  mig	  nu	  –	  kanske	  fanns	  knivmannan	  på	  
rättspsyket	  i	  Växjö	  bara	  med	  som	  smaktillsats	  i	  historien,	  en	  tryffering?	  
Eller	  var	  det	  fascinationen	  kring	  den	  egna	  kroppen	  som	  skådebana	  för	  experiment	  som	  drev	  

henne?	  Kanske	  var	  det	  viljan	  att	  dupera	  och	  tillfredsställelsen	  att	  så	  skickligt	  föra	  även	  
yrkesmän	  bakom	  ljuset	  och	  det	  till	  på	  köpet	  på	  deras	  egen	  arena,	  att	  presentera	  sina	  besvär	  så	  
skickligt	  att	  inte	  ens	  den	  respekterade	  kirurgen	  eller	  gynekologen	  kunde	  avslöja	  det?	  	  	  	  	  
Under	  åren	  har	  jag	  mött	  en	  del	  självskadande	  patienter,	  alla	  dramatiska,	  några	  

dramatiserande.	  Läkare	  emellan	  talas	  det	  gärna	  om	  dessa	  patienter	  med	  factitia,	  utåt	  undviks	  
ämnet.	  Ingen	  vill	  framstå	  som	  lättduperad,	  ingen	  som	  cyniker.	  
Ibland	  kan	  det	  gå	  fel,	  så	  oerhört	  fel.	  Från	  en	  by	  utanför	  Lycksele	  kom	  Linda,	  en	  tung	  kvinna	  i	  

fyrtioårsåldern.	  Allt	  var	  tungt,	  kroppen,	  humöret.	  Hon	  bar	  de	  bylsiga	  sjukhuskläderna	  i	  tjocka,	  
tunga	  lager,	  det	  långa	  håret	  i	  tunga	  flätor,	  själva	  luften	  kring	  hennes	  kändes	  tung.	  På	  avdelningen	  
fanns	  just	  då	  flera	  patienter	  med	  samma	  förnamn.	  Det	  här	  var	  Kvasmyrlinda,	  på	  något	  sätt	  tyckte	  
vi	  hembyns	  sugande	  namn	  Kvasmyrliden	  passade	  henne.	  
Den	  preliminära	  diagnosen	  på	  remissen	  från	  Lycksele	  lasarett	  var	  Suspekt	  insulinom.	  

Doktorerna	  på	  hemsjukhuset	  misstänkte	  att	  hon	  drabbats	  av	  en	  insulinproducerande	  tumör,	  en	  
oerhört	  sällsynt,	  svårdiagnosticerad	  men	  botbar	  sjukdom.	  	  
Hon	  berättade	  hur	  hon	  hade	  attacker	  av	  svår	  trötthet	  och	  intensiva	  hungerkänslor.	  Hon	  

tvingades	  äta	  för	  att	  försöka	  hålla	  attackerna	  borta,	  det	  var	  därför	  hade	  hon	  blivit	  så	  tjock.	  När	  
attackerna	  blev	  svårare	  började	  hela	  omgivningen	  svaja,	  synen	  blev	  dimmig.	  

-‐ Det	  är	  som	  ett	  rus.	  
Ofta	  sjönk	  hon	  sedan	  ner	  i	  en	  sorts	  dvala	  som	  kunde	  vara	  några	  minuter	  eller	  ett	  par	  timmar.	  

Attackerna	  kunde	  komma	  när	  som	  helst	  under	  dygnet	  och	  inte	  tycktes	  de	  ha	  något	  samband	  
med	  när	  eller	  vad	  hon	  åt.	  Hennes	  make	  och	  hennes	  barn	  brukade	  försöka	  väcka	  henne.	  

-‐ De	  blir	  så	  skärrade.	  Där	  ligger	  stora	  klunsiga	  jag.	  Min	  man	  sitter	  i	  rullstol	  så	  det	  är	  inte	  så	  
lätt	  för	  honom.	  Och	  mina	  barn	  …	  de	  är	  ju	  små.	  Vad	  ska	  de	  göra?	  
Hon	  grät	  och	  berättade	  om	  ambulansfärder	  in	  till	  Lycksele	  lasarett.	  Hon	  hade	  varje	  gång	  

vaknat	  upp	  inom	  ett	  par	  timmar.	  Alla	  undersökningar	  och	  alla	  prover	  på	  akuten	  var	  normala	  
frånsett	  att	  blodsockret	  varit	  lågt.	  Fjärde	  gången	  bestämde	  man	  sig	  att	  lägga	  in	  henne	  och	  göra	  
stor	  utredning.	  Hade	  hon	  någon	  hormonsjukdom	  som	  gav	  låga	  blodsocker,	  så	  låga	  at	  hon	  sjönk	  
ner	  i	  koma?	  
Det	  var	  en	  tid	  då	  laboratoriediagnostiken	  var	  mer	  dramatisk	  än	  idag.	  Numera	  kan	  man	  med	  

enkla	  blodprover	  bestämma	  de	  hormoner	  som	  reglerar	  blodsockernivåerna.	  Då	  tillgrep	  man	  i	  
stället	  provokations-‐	  och	  hämningstester.	  Man	  undersökte	  hur	  kroppen	  reagerade	  på	  socker	  och	  
olika	  läkemedel,	  det	  var	  hela	  den	  mänskliga	  organismen	  som	  var	  testlaboratoriet.	  Ett	  av	  dessa	  
tester	  i	  Lycksele	  hade	  utfallit	  positivt.	  Kunde	  hon	  ha	  insulinom,	  en	  tumör	  i	  bukspottskörteln	  som	  
löpte	  amok	  och	  producerade	  insulin,	  vare	  sig	  det	  behövdes	  eller	  inte?	  

-‐ Vad	  tror	  du	  själv	  det	  beror	  på?	  
-‐ Vad	  ska	  jag	  tro?	  Jag	  måste	  ju	  lita	  till	  er	  doktorer,	  sa	  hon.	  Hennes	  väldiga	  kropp	  sjönk	  ihop	  

ytterligare.	  	  I	  den	  vida	  sjukhusrocken	  med	  dessa	  små	  brunaktiga	  blommor	  liknade	  hon	  mest	  en	  
väldig	  myrstack	  som	  växte	  upp	  ur	  läkarexpeditionens	  golv.	  
Vår	  utredning	  tog	  vid	  där	  Lycksele	  slutat.	  Hennes	  kropp	  provocerades	  och	  inhiberades,	  vi	  tog	  

en	  rad	  blodprover	  som	  sändes	  till	  olika	  laboratorier.	  Bukspottskörteln	  och	  dess	  kärl	  kartlades	  
med	  de	  mest	  sofistikerade	  röntgenundersökningar	  som	  fanns	  tillgängliga.	  Factitia,	  möjligheten	  
att	  hon	  själv	  med	  tabletter	  eller	  insulin	  orsakade	  blodsockersänkningen,	  fanns	  med	  på	  listan	  



över	  möjliga	  orsaker	  till	  det	  låga	  blodsockret.	  Jag	  hade	  året	  innan	  träffat	  en	  patient	  med	  mycket	  
svårinställd	  diabetes	  som	  visat	  sig	  överdosera	  insulin	  för	  att	  komma	  åt	  det	  rus	  som	  låga	  
blodsocker	  kan	  ge.	  
Kvarmyrlinda	  var	  iväg	  på	  en	  längre	  röntgenundersökning.	  Jag	  passade	  på	  att	  snabbt	  och	  

skamset	  leta	  i	  hennes	  sängbord	  och	  klädskåp	  –	  inget	  insulin,	  inga	  tabletter	  som	  inte	  borde	  vara	  
där.	  	  
Attackerna	  blev	  alltmer	  dramatiska,	  hon	  sjönk	  i	  allt	  djupare	  coma,	  blodsockernivåerna	  var	  

extremt	  låga,	  blev	  livshotande,	  hon	  fick	  allt	  oftare	  föras	  till	  intensivvårdsavdelningen	  för	  
övervakning.	  	  Svaren	  på	  de	  olika	  prover	  vi	  sänt	  till	  laboratorier	  runt	  om	  i	  Norden	  började	  droppa	  
in.	  Så	  långt	  allt	  normalt.	  Våra	  idéer	  började	  sina.	  
Hon	  tycktes	  så	  ensam,	  fick	  aldrig	  besök,	  ständigt	  mötte	  jag	  henne	  vankande	  i	  korridoren.	  
-‐ Vi	  kommer	  inte	  så	  mycket	  längre	  i	  vår	  utredning,	  sa	  jag	  och	  berättade	  om	  allt	  vi	  gjort,	  om	  

alla	  misslyckade	  försök	  att	  finna	  orsaken.	  	  
-‐ Men	  något	  måste	  ni	  göra.	  Det	  fanns	  mer	  i	  hennes	  röst	  än	  jag	  hört	  tidigare.	  Inte	  

desperation,	  utan	  kraft,	  beslutsamhet.	  
-‐ Det	  vi	  kan	  göra,	  är	  att	  utgå	  från	  att	  du	  har	  en	  insulinproducerande	  tumör,	  be	  kirurgerna	  gå	  

in	  och	  se	  på	  bukspottskörteln.	  Har	  vi	  tur	  kan	  de	  se	  en	  liten	  tumör	  och	  ta	  bort	  den.	  Ser	  de	  inget,	  
kan	  man	  ta	  bort	  en	  del	  av	  bukspottskörteln	  och	  undersöka	  i	  mikroskop	  under	  operationen.	  Man	  
kan	  också	  se	  om	  blodsockret	  stiger	  när	  man	  tar	  bort	  den	  delen	  –	  det	  skulle	  tala	  för	  att	  man	  fått	  
med	  tumören.	  Men	  det	  är	  ingen	  lätt	  operation.	  

-‐ Äntligen,	  vad	  lättad	  jag	  blir,	  jag	  som	  trodde	  att	  ni	  misstänkte	  det	  var	  psykiskt,	  sa	  hon.	  För	  
första	  gången	  såg	  jag	  henne	  le,	  inte	  brett,	  men	  hennes	  ögon	  smalnade,	  glänste	  som	  de	  inte	  gjort	  
förr.	  

-‐ Nej	  inte	  psykiskt,	  låga	  blodsocker	  är	  inte	  psykiskt,	  försäkrade	  jag.	  Men	  du	  ska	  veta,	  att	  om	  
det	  blir	  operation,	  så	  blir	  det	  ett	  stort	  ingrepp.	  Och	  tvingas	  man	  ta	  bort	  en	  stor	  del	  av	  
bukspottskörteln,	  så	  finns	  det	  en	  risk	  att	  du	  kan	  få	  diabetes.	  

-‐ Diabetes	  	  …	  hon	  dröjde	  på	  orden.	  Min	  äldsta	  son	  har	  diabetes,	  han	  fick	  det	  när	  han	  var	  fyra,	  
nu	  är	  han	  tolv,	  han	  klarar	  det	  riktigt	  bra.	  Han	  får	  vara	  litet	  lillmamma	  nu	  när	  jag	  är	  borta	  och	  
maken	  har	  så	  svårt	  att	  röra	  sig.	  Hon	  var	  så	  tydligt	  stolt	  över	  sin	  son.	  
Det	  blev	  operation.	  Jag	  mötte	  henne	  på	  morgonen	  i	  korridoren,	  en	  av	  transportörerna	  drog	  

henne	  på	  en	  brits,	  hon	  såg	  förväntansfull	  ut.	  Hon	  hade	  fått	  löfte	  om	  att	  opereras	  av	  professorn	  i	  
kirurgi.	  Allt	  skulle	  nog	  bli	  bra.	  
Så	  bra	  gick	  det	  nu	  inte.	  Senare	  på	  dagen	  fick	  jag	  telefon	  från	  operationsavdelningen,	  

kirurgprofessorn	  bad	  mig	  komma	  dit	  för	  diskussion.	  	  
För	  den	  som	  inte	  dagligen	  vistas	  i	  den	  världen	  är	  operationsavdelningen	  en	  fascinerande	  

värld,	  med	  sina	  slussar,	  sina	  strikta	  regler	  om	  tvätt	  om	  omklädning,	  sina	  slutna	  system,	  inget	  
som	  stör	  det	  funktionella.	  När	  operationssalarna	  tömts	  för	  dagen	  finns	  knappt	  en	  flaga	  kvar	  av	  
mänskligt	  liv,	  bara	  kaklet,	  apparaterna,	  de	  väldiga	  lamporna.	  	  
Från	  den	  sjaviga	  vita	  läkarrocken,	  jeansen	  och	  sandalerna	  hade	  jag	  nu	  bytt	  om	  till	  grönt,	  

försetts	  med	  handskar,	  mössa,	  munskydd.	  Kvarmyrlindas	  väldiga	  buk	  låg	  öppen,	  inramad	  av	  
gröna	  dukar.	  

-‐ Nu	  har	  vi	  hållit	  på	  i	  fyra	  timmar,	  sa	  kirurgen.	  Jag	  vet	  inte	  riktigt	  hur	  vi	  ska	  ta	  oss	  vidare.	  Jag	  
har	  känt	  igenom	  pankreas	  ordentligt	  –	  det	  är	  inte	  lätt	  att	  lösa	  den	  så	  att	  man	  kommer	  åt	  
ordentligt.	  Jag	  har	  inte	  hittat	  nånting	  konstigt,	  men	  tumören	  måste	  ju	  vara	  rätt	  stor	  eller	  sitta	  
ytligt	  om	  man	  ska	  se	  den.	  Sen	  gjorde	  jag	  som	  vi	  kom	  överens	  om	  jag	  tog	  bort	  halva	  körteln	  och	  
sände	  den	  patologerna.	  De	  tycker	  är	  pankreasöarna	  generellt	  ser	  stora	  ut.	  Men	  någon	  säker	  
tumör	  hittar	  de	  inte.	  



-‐ Och	  blodsockret?	  
Narkossköterskan	  visade	  fram	  laboratorielistorna.	  Blodsockret	  hade	  legat	  bra	  före	  

operationen,	  höjts	  en	  del	  när	  bukingreppet	  började,	  men	  inte	  påverkats	  alls	  när	  halva	  
bukspottskörteln	  avlägsnats.	  Det	  var	  uppenbart	  att	  man	  hittills	  inte	  kommit	  åt	  tumören.	  

-‐ Nu	  vill	  jag	  inte	  hålla	  henne	  sövd	  så	  mycket	  längre,	  sa	  kirurgen.	  Med	  all	  hennes	  övervikt	  
börjar	  det	  bli	  riskabelt.	  Ska	  vi	  ta	  mer	  av	  pankreas,	  måste	  vi	  göra	  det	  nu	  och	  sen	  avsluta.	  
Alla	  dessa	  svåra	  attacker,	  all	  denna	  utredning	  utan	  framgång,	  nu	  denna	  stora	  operation	  utan	  

att	  hon	  hjälpts.	  Vi	  kom	  fram	  till	  att	  han	  skulle	  ta	  bort	  hälften	  av	  det	  som	  var	  kvar	  av	  körteln.	  I	  
regel	  klarar	  man	  sig	  med	  en	  fjärdedel	  av	  bukspottskörteln	  för	  att	  slippa	  drabbas	  av	  diabetes.	  
Det	  blev	  många	  dagar	  på	  intensiven,	  men	  blodsockret	  var	  där	  helt	  normalt	  och	  hon	  hade	  inga	  

nya	  attacker	  där	  medvetandet	  sjönk.	  Hade	  vi	  trots	  allt	  lyckats?	  Det	  stora	  operationssåret	  läkte	  
långsamt.	  
Efter	  ett	  par	  dagar	  ringde	  det	  från	  patologen.	  
-‐ Kom,	  jag	  måste	  få	  visa	  dig,	  änglakören	  sjunger	  för	  en	  gammal	  histolog.	  	  
Jag	  hade	  en	  gång	  varit	  amanuens	  på	  histologen	  och	  min	  avhandling	  hade	  handlat	  om	  

pankreasöarna	  hos	  foster	  och	  nyfödda	  råttor.	  
Vi	  tittade	  i	  mikroskopet	  tillsammans.	  Inte	  så	  märkvärdigt,	  tyckte	  jag	  kanske.	  Jo,	  möjligen	  var	  

öarna	  litet	  stora.	  
-‐ Men	  ser	  du	  inte?	  Det	  är	  ju	  nesidioblastos,	  för	  fan.	  Denne	  annars	  så	  prudentlige	  patolog,	  

alltid	  i	  sober	  slips,	  känd	  för	  sitt	  penga-‐	  och	  vinintresse,	  nu	  mousserade	  han.	  Han	  övertygade	  mig	  
om	  att	  öarna	  inte	  bara	  var	  stora.	  Flera	  av	  dem	  utgick	  från	  gångepitelet,	  något	  man	  bara	  ser	  hos	  
nyfödda	  där	  pankreasöarna	  fortfarande	  nybildas.	  	  

-‐ Hon,	  gamla	  människan,	  fortsätter	  och	  bilda	  nya	  öar!	  Inte	  att	  undra	  på	  att	  blodsockret	  
faller.	  Hela	  körteln	  kryllar	  av	  dem.	  Det	  är	  det	  första	  fallet	  av	  nesidioblastos	  jag	  sett	  hos	  en	  vuxen.	  
Hans	  entusiasm	  smög	  sig	  på	  mig.	  	  

-‐ Jag	  hoppas	  bara	  att	  det	  räckte	  med	  det	  vi	  tog	  bort,	  sa	  jag	  för	  att	  lägga	  band	  på	  mig	  och	  
framstå	  som	  en	  balanserad	  internmedicinare.	  
Vi	  satte	  oss	  genast	  att	  skissera	  på	  en	  vetenskaplig	  rapport.	  När	  jag	  satt	  och	  letade	  igenom	  vad	  

som	  tidigare	  publicerats	  i	  ämnet,	  så	  visade	  det	  sig	  att	  det	  fanns	  mindre	  än	  tio	  rapporter	  om	  
nesidioblastos	  hos	  vuxna.	  Detta	  var	  definitivt	  det	  första	  nordiska	  fallet.	  
Vi	  skrev	  med	  entusiasm.	  Under	  flera	  år	  fanns	  längst	  ner	  på	  min	  publikationslista	  en	  rapport	  

med	  titeln	  Adult	  pancreatic	  islet	  nesidioblastosis	  managed	  by	  partial	  pancreatectomy.	  In	  
manuscript.	  Författarlistan	  var	  rätt	  lång,	  många	  fann	  att	  de	  bidragit	  till	  att	  lösa	  detta	  märkliga	  
fall	  -‐	  Lyckseledoktorn,	  ett	  par	  av	  kollegorna	  på	  medicinkliniken,	  den	  omsorgsfulle	  kirurgen	  och	  
den	  sobre	  patologen.	  	  En	  laboratorieläkare	  trängde	  sig	  också	  in,	  hon	  hade	  trots	  allt	  bidragit	  till	  
att	  utredningen	  blivit	  så	  omfattande	  och	  att	  det	  fanns	  så	  mycket	  siffror	  att	  redovisa.	  Patologens	  
vackra	  bilder	  höjde	  artikeln	  med	  sina	  konstfulla	  histologiska	  färgningar	  som	  visade	  en	  
bukspottskörtel	  full	  av	  återuppväckt	  fosterliv.	  	  
Artikeln	  blev	  liggande.	  Det	  gick	  inte	  som	  vi	  förväntade	  oss.	  Kanske	  hade	  hon	  nesidioblastos,	  

kanske	  inte.	  Kanske	  hade	  ögat	  bedragit	  oss.	  Att	  enstaka	  pankreasöar	  kan	  nybildas	  i	  vuxenlivet	  är	  
inte	  helt	  unikt.	  Att	  fetma	  kräver	  mer	  insulin	  och	  att	  öarna	  därför	  växer	  till	  är	  välkänt.	  Vi	  hade	  nog	  
bara	  förlett	  varandra.	  I	  mikroskopet	  letade	  vi	  fram	  det	  som	  stärkte	  vår	  entusiasm.	  Vi	  hade	  ett	  
fall,	  en	  gåta	  och	  en	  spektakulär	  lösning.	  
Nej,	  det	  gick	  inte	  som	  vi	  förväntade	  oss.	  Såret	  längs	  hela	  buken	  läkte	  långsamt.	  Hon	  var	  trött	  

och	  medtagen,	  hämtade	  sig	  med	  möda,	  behövde	  hjälp	  när	  hon	  bensvag	  och	  flåsande	  tog	  sig	  
toaletten.	  Ändå	  tyckts	  hon	  gladare,	  nöjdare.	  Det	  blev	  dags	  att	  tala	  om	  hemgång,	  om	  inte	  annat	  



kunde	  hon	  flytta	  från	  oss	  i	  Umeå	  till	  lasarettet	  i	  Lycksele	  så	  att	  hon	  kunde	  komma	  närmare	  sin	  
familj	  och	  kanske	  få	  besök.	  	  	  
Då	  kom	  anfallen	  tillbaka.	  	  
De	  var	  lika	  dramatiska	  som	  tidigare,	  vändorna	  till	  intensivvårdsavdelningen	  lika	  täta	  och	  vi	  

stod	  lika	  handfallna.	  Det	  enda	  vi	  tröstade	  henne	  och	  oss	  själva	  med	  var	  att	  hon	  åtminstone	  inte	  
fått	  diabetes	  genom	  att	  vi	  tagit	  bort	  tre	  fjärdedelar	  av	  bukspottskörteln.	  	  
Det	  gick	  två	  eller	  tre	  veckor.	  Vi	  försökte	  med	  ett	  par	  läkemedel	  som	  skulle	  höja	  blodsockret	  

genom	  att	  blockera	  insulinfrisättningen	  från	  denna	  skenande	  körtel,	  förgäves.	  Vi	  tog	  fler,	  alltmer	  
fantasifulla	  prover.	  Ett	  par	  av	  de	  prover	  vi	  sänt	  till	  ett	  laboratorium	  i	  Köpenhamn	  hade	  kommit	  
på	  avvägar,	  de	  togs	  på	  nytt.	  Det	  skulle	  dröja	  ytterligare	  någon	  vecka	  innan	  vi	  skulle	  få	  svar	  –	  
analyserna	  var	  ovanliga	  och	  laboratoriet	  körde	  dem	  bara	  med	  glesa	  intervall.	  	  
	  Det	  blev	  just	  dessa	  Köpenhamnsprover	  som	  avslöjade	  allt.	  När	  svaret	  slutligen	  kom,	  stod	  det	  

klart:	  det	  insulin	  som	  fanns	  i	  hennes	  blod	  kunde	  inte	  komma	  från	  hennes	  egen	  bukspottskörtel,	  
det	  var	  en	  fabricerad	  form	  av	  insulin.	  Hon	  måste	  ha	  tagit	  insulininjektioner,	  det	  var	  trots	  allt	  
facititia,	  självskada.	  
Jag	  samlade	  personalen	  på	  avdelningen.	  Hade	  någon	  en	  idé	  om	  hur	  detta	  kunde	  gå	  till,	  hade	  

någon	  sett	  henne	  ta	  injektioner?	  Visst	  hade	  vi	  i	  början	  factitia	  som	  en	  av	  många	  möjligheter.	  Men	  
jag	  hade	  ju	  varit	  inne	  på	  hennes	  rum	  och	  letat,	  inget	  funnit.	  Och	  ju	  längre	  hon	  låg	  på	  avdelningen,	  
aldrig	  med	  några	  besök,	  desto	  osannolikare	  blev	  det	  att	  hon	  skulle	  få	  tillgång	  till	  insulin.	  	  

-‐ Jag	  har	  undrat	  en	  del,	  sa	  avdelningssekreteraren.	  Hon	  får	  tjocka	  brev,	  stora	  vadderade	  
kuvert.	  Först	  tänkte	  jag	  att	  det	  var	  något	  hon	  behövde,	  tandborste,	  duschkräm,	  glasögon,	  kanske	  
trosor.	  Men	  de	  där	  brevet	  har	  ju	  fortsatt	  komma,	  mest	  varje	  vecka.	  
Kvasmyrlinda	  tog	  avslöjandet	  med	  ett	  slags	  stoisk	  tungsinne.	  Hon	  hade	  väntat	  det,	  blivit	  

alltmer	  försiktig	  med	  insulinet	  och	  sprutorna.	  I	  början	  hade	  hon	  haft	  med	  sig	  dem	  i	  handväskan,	  
numera	  hade	  hon	  sitt	  förråd	  i	  en	  hurts	  på	  det	  rum	  som	  läkarkandidaterna	  disponerade.	  Det	  
rummet	  städades	  inte	  särskilt	  ofta	  och	  ingen	  brydde	  sig	  om	  vad	  som	  fanns	  i	  skrivbord	  och	  
hurtsar.	  	  

-‐ Varför?	  
-‐ Du	  måste	  förstå	  mig.	  Jag	  blev	  rädd,	  särskilt	  när	  ni	  tog	  bort	  nästan	  hela	  bukspottskörteln.	  

Jag	  var	  så	  rädd	  att	  jag	  skulle	  få	  diabetes,	  min	  äldsta	  son	  har	  det	  och	  det	  är	  inte	  lätt.	  Jag	  sa	  att	  han	  
måste	  skicka	  insulin	  och	  sprutor	  för	  att	  jag	  skulle	  klara	  mig	  på	  sjukhuset.	  
Det	  var	  ett	  halvt	  försvar.	  Hon	  hävdade	  fortfarande	  att	  hennes	  första	  attacker	  av	  låga	  

blodsocker	  var	  genuina,	  att	  det	  var	  först	  när	  vi	  på	  sjukhuset	  började	  med	  alla	  våra	  prover	  och	  
behandlingar	  som	  hon	  blev	  så	  rädd	  för	  följderna	  att	  hon	  blev	  tvingad	  att	  ta	  insulin.	  

-‐ Jag	  kände	  mig	  fången,	  det	  rullade	  på,	  jag	  blev	  mer	  och	  mer	  insnärjd.	  Jag	  märkte	  ju	  hur	  ni	  
början	  var	  litet	  misstänksamma,	  det	  kändes	  i	  luften.	  Men	  ju	  fler	  attacker	  jag	  fick	  och	  ju	  
allvarligare	  de	  blev,	  desto	  mer	  tog	  ni	  mig	  på	  allvar.	  Alla	  ställde	  upp	  för	  mig,	  det	  har	  jag	  inte	  varit	  
så	  van	  vid.	  Fast	  det	  varit	  jobbigt	  på	  ett	  sätt,	  så	  har	  den	  hör	  tiden	  i	  Umeå	  varit	  en	  av	  de	  bästa	  jag	  
haft,	  jag	  har	  sluppit	  allt	  ansvar,	  blivit	  omhändertagen.	  
Vi	  talade	  igenom	  allt	  det	  medicinska.	  
-‐ Jag	  har	  kvar	  lappen,	  sa	  hon	  och	  rotade	  i	  handväskan.	  Det	  är	  ju	  du	  som	  har	  skrivit:	  

nesidioblastos.	  Det	  är	  det	  märkvärdigaste	  som	  hänt	  mig.	  Jag	  var	  nere	  på	  sjukhusbiblioteket.	  Inte	  
i	  någon	  av	  läkarböckerna	  stod	  det	  om	  nesidioblastos.	  Du	  sa	  ju	  att	  det	  var	  mycket	  sällsynt,	  det	  
måste	  stämma.	  Och	  den	  där	  nesidioblastosen,	  den	  finns	  väl	  svar,	  fast	  jag	  tagit	  insulin,	  frågade	  
hon	  med	  ett	  stråk	  av	  hopp.	  	  	  	  
Jag	  hade	  trott	  att	  detta	  skulle	  ett	  bli	  ett	  samtal	  som	  skulle	  bli	  mycket	  pinsamt	  för	  Linda,	  jag	  

hade	  gruvat	  mig	  och	  förberett	  mig	  hur	  jag	  skulle	  hantera	  att	  hon	  blev	  så	  oerhört	  förödmjukad.	  



Nu	  var	  det	  jag	  som	  var	  förödmjukad.	  Hon	  var	  stark,	  hade	  nog	  förberett	  sig	  långt	  mer	  än	  vad	  jag	  
gjort.	  	  

-‐ Det	  blev	  inte	  lätt	  för	  mig	  när	  ni	  hela	  tiden	  var	  så	  entusiastiska	  över	  hur	  sällsynt	  jag	  var	  och	  
hade	  så	  mycket	  nya	  idéer	  hela	  tiden,	  villiga	  att	  pröva	  dem	  på	  mig.	  OK,	  ni	  ställde	  upp	  för	  mig.	  Men	  
på	  något	  sätt	  kände	  jag	  att	  jag	  måste	  ställa	  upp	  för	  er	  också.	  Jag	  tycker	  du	  verkar	  ha	  ett	  jobb	  du	  
tycker	  är	  kul,	  jag	  kanske	  har	  bidragit?	  	  
Det	  blev	  alltmer	  absurt,	  tyckte	  jag.	  Absurt	  och	  närgånget.	  	  	  
-‐ Och	  den	  där	  operationen	  –	  först	  var	  jag	  så	  dålig	  och	  kunde	  inte	  gå	  upp	  och	  få	  tag	  på	  

insulinet.	  Och	  så	  tänkte	  jag	  att	  dom	  verkar	  väldigt	  nöjda	  med	  vad	  dom	  gjort.	  Så	  jag	  ville	  
egentligen	  inte	  göra	  er	  besvikna	  med	  att	  få	  nya	  anfall.	  Men	  sen	  när	  ni	  började	  tala	  om	  att	  jag	  
skulle	  åka	  hem,	  blev	  jag	  panikslagen,	  liksom	  blockerad.	  Så	  på	  kvällen	  hämtade	  jag	  insulin	  och	  en	  
spruta	  på	  kandidatrummet.	  Litet	  kändes	  det	  som	  jag	  svek	  er.	  
Varför?	  Det	  var	  inte	  svårt	  att	  begripa,	  tyckte	  Linda.	  Hon	  var	  mycket	  klarsynt.	  I	  Kvasmyrliden	  

hade	  livet	  blivit	  alldeles	  för	  tungt,	  inte	  alls	  som	  hon	  och	  hennes	  man	  hade	  planerat.	  Barnen	  kom	  
för	  tätt.	  Mannen,	  en	  fri,	  öppen,	  kraftfull	  man,	  god	  med	  barnen,	  hade	  hamnat	  i	  rullstol	  efter	  en	  
skoterolycka,	  blivit	  svårmodig,	  liksom	  melankolisk,	  och	  inte	  var	  han	  till	  stor	  hjälp	  med	  huset	  och	  
barnen.	  Sedan	  äldsta	  pojken	  fått	  diabetes	  hade	  livet	  blivit	  ännu	  mer	  inrutat.	  Själv	  hade	  hon	  varit	  
i	  hemtjänsten	  men	  inte	  orkat.	  	  

-‐ Jag	  blev	  så	  instängd	  och	  orkade	  inte.	  Det	  blev	  som	  en	  befrielse	  att	  somna	  bort	  ett	  tag	  
Jag	  vet	  inte	  om	  hon	  någonsin	  sa	  rakt	  ut	  att	  hon	  faktiskt	  börjat	  med	  insulinsprutorna	  långt	  

innan	  hon	  första	  gången	  kom	  till	  Lycksele	  lasarett	  i	  djupt	  koma.	  	  
-‐ Jag	  var	  som	  fången	  hemma	  i	  Kvasmyren.	  Nog	  blev	  jag	  nu	  fången	  hos	  er	  också,	  med	  alla	  era	  

tester,	  mediciner	  och	  operationer,	  men	  det	  har	  varit	  mer	  som	  en	  öppen	  anstalt.	  	  	  	  
Ingen	  av	  oss	  hade	  anledning	  att	  basunera	  ut	  våra	  misslyckanden.	  Det	  där	  manuskriptet	  till	  

den	  vetenskapliga	  artikeln	  om	  detta	  sällsynta	  fall	  las	  åt	  sidan.	  Patologen	  tyckte	  det	  var	  synd	  på	  
de	  vackra	  bilderna,	  men	  ingen	  av	  medförfattarna	  insisterade.	  

-‐ Du	  begriper	  väl	  att	  jag	  inte	  kan	  komma	  hem	  och	  säga	  att	  jag	  bara	  lurats,	  sa	  Linda.	  Nu	  får	  du	  
hitta	  på	  något.	  Hon	  hade	  verkligen	  lyckats	  få	  mig	  att	  begripa	  att	  problemet	  var	  minst	  lika	  mycket	  
mitt	  som	  hennes.	  

-‐ Måste	  du	  säga	  så	  mycket	  annat	  än	  att	  du	  utretts,	  fått	  mediciner	  och	  behandlats	  och	  att	  du	  
nu	  är	  botad?	  Vi	  måste	  ju	  skriva	  en	  sammanfattning	  i	  journalen	  och	  ge	  besked	  till	  medicinkliniken	  
i	  Lycksele,	  men	  det	  är	  ju	  sekretessbelagt	  och	  jag	  lovar	  dig	  att	  jag	  ska	  se	  till	  att	  det	  inte	  sprids.	  

-‐ Säkert?	  
-‐ Visst,	  sa	  jag,	  journaler	  är	  ju	  sekretressbelagda.	  
Jag	  ringde	  till	  den	  kollega	  i	  Lycksele	  som	  remitterat	  Kvasmyrlinda	  till	  Umeå	  för	  att	  försäkra	  

mig	  om	  att	  slutanteckningen	  med	  sammanfattningen	  av	  denna	  laddade	  sjukhistoria	  verkligen	  
inte	  skulle	  spridas.	  Det	  var	  ju	  frestande	  att	  diskutera	  dramatiken,	  förundra	  sig	  över	  patienten,	  
gotta	  sig	  en	  del	  i	  hur	  man	  vid	  regionsjukhuset	  kunde	  hamna	  så	  fel.	  	  	  
	  När	  hon	  lämnade	  avdelningen	  kom	  vi	  överens	  om	  att	  ses	  igen	  om	  sex	  veckor,	  hon	  fick	  en	  tid	  

på	  mottagningen.	  Kuratorn	  hade	  ordnat	  med	  familjestöd	  från	  kommunen,	  jag	  ville	  höra	  hur	  det	  
fungerade	  och	  jag	  ville	  se	  att	  vi	  inte,	  trots	  allt,	  orsakat	  henne	  några	  bestående	  kroppsskador.	  Och	  
mest	  ville	  jag	  se	  hur	  hennes	  humör	  var,	  hur	  hon	  hade	  hon	  tagit	  vårt	  avslöjande.	  	  
Humöret?	  Jo,	  det	  var	  blixtrande	  när	  hon	  dök	  upp	  på	  mottagningen.	  Hon	  var	  fly	  förbannad.	  	  
-‐ Du	  svek	  mig.	  Sekretess,	  inte	  var	  det	  någon	  sekretess!	  Nu	  pratar	  hela	  byn	  om	  det,	  till	  och	  

med	  i	  Ekorrträsk	  och	  Lycksele	  vet	  dom	  om	  det.	  
Hon	  hade	  varit	  inne	  på	  akuten	  i	  Lycksele	  för	  gallbesvär.	  Kirurgen	  såg	  det	  mäktiga	  ärret	  efter	  

operationen	  av	  bukspottskörteln,	  tog	  fram	  vår	  slutanteckning	  från	  Umeå,	  skrev	  en	  remiss	  till	  



vårdcentralen	  för	  uppföljning	  av	  gallbesvären	  och	  nämnde	  där,	  rätt	  utförligt,	  vad	  som	  hänt	  i	  
Umeå.	  Detta	  drama	  kände	  inga	  spärrar,	  obevekligt	  vällde	  det	  ut	  över	  sekretesstängslen,	  flödade	  
över	  det	  västerbottniska	  inlandet.	  Inget	  kunde	  hejda	  att	  det	  ymnigt	  strömmade	  längs	  bäckfåran	  
bort	  mot	  Kvasmyran	  och	  in	  i	  byn.	  	  
Hon	  hade	  klippt	  av	  flätorna.	  Utan	  sjukhusrocken	  såg	  hon	  mindre	  hopsjunken	  ut	  än	  jag	  hade	  

vant	  mig	  vid	  att	  se	  henne.	  När	  hennes	  ögon	  sprakade	  var	  de	  som	  om	  de	  antände	  resten	  av	  
ansiktet,	  det	  tunga	  försvann.	  

-‐ Ja,	  jävlar	  vad	  du	  svek	  mig!	  	  	  	  	  
	  	  	  	  

	  


