
Läkarna stod maktlösa  
när 8-åringen föll i koma

Tilda minns 
att hon 
drömde  
att hon var 
indian och 
var tvungen 
att klara  
sig själv.

Tildas kropp  
gjorde sig redo att dö

där och svullna, hyperventi-
lera, blöda och få näring via 
dropp. De tog blodprov på 
blodprov, monitorer pep, 
sköterskor kom och gick och 
läkarna hade bekymrade ryn-
kor i pannan, berättar Lotta.

Underlig dröm
Mitt i allt kaos låg Tilda, omed-
veten om vad som hände.

– Jag minns att jag drömde 
om att jag var tvingad att 
överleva som en indian, be-
rättar Tilda.

I drömmen var hon ute i en 
stor skog där hon skulle klara 
sig på egen hand. Hon bygg-
de en koja av virke som 
hon funnit i skogen 
och limmade ihop 

Den höga luften och 
det krispiga vinter-
vädret mötte famil-
jen Wessman när de 

steg ur bilen på skidsemes-
tern 2014 i Pitztahl, Österrike. 
Pappa Niklas, 48, och stora-
syster Meja for ut och börja-
de leka i snön.

Yngsta dottern Tilda, då  
8 år, hade på vägen ner börjat 
få feber och bäddades ner i 
sängen på hotellrummet och 
stannade där under resten av 
kvällen och hela natten.

– Mina ungar är aldrig sjuka 
så någon gång ska väl de ock-
så ha lite feber, kommer jag 
ihåg att jag resonerade och 
gav Tilda febernedsättande, 
säger Lotta Wessman, 45, 
från Malmö.

Dagen efter hade tempera-
turen stigit ytterligare, hon 
kräktes och fick utslag på ryg-
gen och nacken. Föräldrarna 
Lotta och Niklas såg det fort-
farande som att hon bara 
hade en förkylning som barn 
kan få och gav mer feberned-
sättande.

Som i koma
Men Tilda blev allt sämre och 
när en kvinna, som var sjuk-
gymnast och bodde på sam-
ma hotell, bad att få titta på 
henne blev det raka vägen till 
sjukhuset. Tilda hade över 41 
graders feber, yrade och var 
inte riktigt kontaktbar. Inom 
loppet av trettio minuter var 
hon på sjukhuset, fick dropp 
och blev omhändertagen av 

den österrikiska sjukhusper-
sonalen.

– Som mamma kan man 
bara stumt se på och det var 
väldigt skrämmande. Att 
dessutom inte kunna förkla-
ra sig och att inte förstå språ-
ket gjorde mig otroligt rädd, 
säger Lotta.

Eftersom Tilda kom in så 
snabbt till sjukhuset svarade 
hon omgående på kortison, 
näringsdropp och mediciner 
och blev bättre inom ett dygn. 
Men lyckan blev kort, för da-
gen efter vände det igen och 
Tilda blev allt sämre tills hon 
inte var kontaktbar alls. Hon 
sov som om hon var i koma.

– Det var som om kroppen 
bestämt sig för att hon skulle 
dö, säger Lotta.

Tildas kropp vätskefylldes 
när njurar och lever slutade 
fungera och hon började an-
das väldigt snabbt, som om 
hon sprungit ett maraton-
lopp. Hornhinnorna började 
lossna, kroppen svullnade 
och läpparna sprack.

Läkarna kämpade mot 
klockan och tog prov på prov, 
men utan resultat. De kunde 
inte hitta vad som var fel utan 
fick bara försöka att hålla 
igång henne, dämpa febern 
och göra det så bekvämt de 
kunde för Tilda. 

De kommande fyra dagarna 
var likadana och varken läka-
re eller sköterskor såg någon 
förändring i flickans tillstånd. 
Varje dag var en enda lång 
väntan. Mamma Lotta till-
bringade all tid på sjukhuset, 
och pappa Niklas och stora-
syster Meja kom dit så ofta de 
kunde, och de fick tillåtelse 
att vara flera personer som 
besökte Tilda.

– Det var en skräck utan 
dess like att se sitt barn ligga 

Hela sjukhus- 
personalen  
i Pitztahl var 
på plats  
när Tilda 
tackade 
dem för sitt 
liv.

Familjen Wessmans efterlängtade 
vintersemester i Österrike höll på 
att sluta i katastrof.  
Dottern Tilda drabbades av  
hög feber och hamnade i koma. 
Läkarna förberedde familjen på 
det värsta…
AV INGELA HARALDSDOTTER  
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