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Matilda kämpar  
för att få livet tillbaka
M atilda Nordling berättar om 

händelsen på högstadiet 
2007 som skulle komma att 

förändra hela hennes liv. Hon satt på 
en tjock madrass i gymnastikhallen när 
några elever puttade ner en likadan 
madrass över henne, samtidigt som 
de slängde sig på madrassen i fallet.

– Det knakade till i nacken och jag 
kunde inte röra mig. Jag tappade kän
seln i höger sida och blev förlamad  
i mitt högra ben, berättar Matilda.

Ambulansen kom direkt till gym
nastiksalen och lade Matilda i en upp
blåsbar säkerhetsmadrass. Hon kördes 
in till akuten i Lidköping men de hit
tade inget fel vid undersökning eller 
 röntgen.

Därför skickades hon hem igen och 
hon försökte fortsätta leva livet som 
vanligt. Men två år senare kom nästa  
smäll.

– Jag spelade fotboll som jag bru
kade när jag fick en boll på mitt bak
huvud och i nacken. Det var då allt bör
jade. Den natten kommer jag aldrig att 
glömma, säger Matilda.

Hon åkte in till akuten  i Lidköping med 
extrema smärtor i nacken och blev 
 inlagd på sjukh uset. Efter en vecka 
fördes hon över till barnavdelningen 
på KSS. Den totala sjukhustiden den 
här tiden blev sex månader.

Hon fick genomgå flertalet under
sökningar, men de hittade fortfaran
de inga skador som syntes på röntgen.

Det blev många sjukhusbesök även 
framöver och genom Nackskadeför
bundet provade hon en röntgen metod 
i Finland som innebar att de kunde ta 
bilder på nacken i rörelse. Matilda 
 visade senare bilderna på Sahlgren
ska då hon togs omhand av ortoped
överläkare Olle Bunketorp.

– Hon berättade om sina dramatiska 
besvär och vi tyckte det var konstigt 
och visste inte alls vad det var, minns 
Olle Bunketorp av det första mötet 
med Matilda.

Men mitt under besöket på Sahl
grenska svimmade hon av och fick 
kramper och blev sned i ansiktet.

– Vi försökte ta reda på vad det var 
för fel. Det enda vi kom fram till uti
från röntgenplåtarna från Finland, var 
att det antagligen var skador i lederna, 
längst upp i halsryggen, mellan skall
basen och första och andra halskotan. 

Olle Bunketorp  och hans kollegor kon
staterade efter att ha granskat Matildas  
journal med alla olika läkarbesök och 
sjukhusvistelser, att ingen riktigt hade 
förstått Matildas besvär och läkare 
hade hänvisat till att det handlade om 
psykiska besvär.

– Vi försökte blockera smärtan från 
första och andra halskotan där jag tyck
te att man kunde se att det fanns ska

dor. Bedövningsmedlen gav effekt på 
attackerna.

Men Matilda blev inte riktigt så bra av 
bedövningssprutorna som  läkarna hade 
hoppats på. Därför beslöt de att genom
föra en steloperation för att försöka sät
ta ihop de två kotorna. Det gjorde man 
med hjälp av en sorts metall klipps.

– Det gick bra och hon kunde leva ett 
hyggligt liv, berättar Olle Bunketorp.

Matilda har lyckats sköta  sitt jobb på 
 Elgiganten i Lidköping under stor del 
av tiden, trots fortsatt extrem värk. 
Men ibland kommer smärtgenombrot
ten som innebär ambulansfärd.

– Då eskalerar värken ofta till kräk
ningar och att jag tuppar av, förklarar 
hon.

Hon har också klarat av att vara fys
tränare för Råda BK.

– Jag hatar att vara hemma och ha 
ont. När topparna väl ger sig åker jag 
och jobbar dagen efter. Det är många 
runt omkring mig som aldrig förstått 
hur illa det är med mig och vilket hel
vete jag har, säger hon.

Senare råkade hon också ut för en 
trafikolycka då en bil körde på henne 
bakifrån. Det förvärrade hennes värk 
ytterligare.

Så småningom blev det ännu en 
 operation, den här gången på Upp
sala universitetssjukhus. De valde att 
ta bort metallklippset som visade sig 
hade börjat irritera mot skallbasen.

Livet blev åter lite bättre efter den 
operationen. Men det var mycket skört 
och ett stopp i en skidlift i vintras gjor
de att den fruktansvärda smärtan kom 
tillbaka. 

Läkarna på Sahlgrenska ville då 
sätta på en slags stabiliseringsanord
ning, en så kallad ortos runt nacken.

– Vi vred och vände på Matildas 

nacke när vi skulle sätta på den och 
då svimmade hon av på grund av kram
per och svaghet. Då var det riktigt illa 
och vi vågade inte skicka hem henne, 
berättar Olle Bunketorp.

Hon fördes till akuten där man inte 
kunde hitta någon orsak till besvären 
och därför skickade man hem henne 
till Lidköping igen. Men attackerna 
fortsatte och hon svimmade av vid 
 flera tillfällen och hon fick läggas in 
på sjukhuset i Lidköping i perioder.

I somras gick det trots allt ganska 
hyggligt för Matilda att fungera, till 
i slutet av augusti då hon blev akut 
 dålig vid ett besök i Göteborg och fick 
föras  i ambulans till Sahlgrenska. Där 
kunde man inte konstatera några fel 
utan sände henne till sjukhuset i Lid
köping för vidare utredning. Hon har 
nu  legat på ortopedavdelningen i snart 
två  månader och hon blir bara sämre.

– Det blir bara värre och värre. För 
tre veckor sedan fick jag feberkramper. 
Jag hade en febertopp på 40,4.

Och hon klarar just nu inte att 
sträcka ryggen. När NLT träffar henne 
utanför sjukhuset sitter hon lite fram
åtlutad i rullstol. Hon ser trött ut. 

– Jag kan inte sitta rak och jag kan 
inte gåträna. Vid smärtgenombrotten 
tappar jag känsel i arm och ben och 
nu i underlivet också, berättar Matilda.

När den värsta värken  kommer beskri
ver hon det som massor av knivar  
i nacken och som att det börjar brinna. 
Som en hjärnblödning.

– När det var som värst trodde jag 
att jag skulle dö.

Hon har numera lite feber hela tiden 
och har också fått en del synbortfall.

Under de elva år som gått sedan hon 
skadades på gymnastiken har hon åkt 
fram och tillbaka mellan neurologer, 

ortopeder, sjukhus och avdelningar. 
I en hel del fall har läkarna gett upp 
och hänvisat smärtan till psykologis
ka faktorer.

– Det här är ingen psykiatrisk sjuk
dom, det är helt klart en påverkan på 
nervsystemet. Vi behöver nu få hjälp 
med vad det kommer ifrån, säger Olle 
Bunketorp.

Han har rekommenderat  Matilda att ta 
hjälp av det privata sjukhuset Hospital 
Teknon i Barcelona där en av världens 
bästa neurospecialister jobbar.

– Där har de större erfarenhet av 
den här typen av patienter. Där gör de 
både en klinisk och en radiologisk ut
redning av Matilda. Det är inte säkert 
att det blir en operation, det avgörs 
först när de vet vad det beror på. Om 
det är hjärnstammen som är påverkad 
när hon mekaniskt sträcker halsryggen 
kanske hon måste stelopereras för att 
få bort trycket. Det kan vara livsfarligt 
med en hjärnstamsskada.

I Spanien har de helt andra möjlig
heter att röntga den här typen av ska
dor.

– Med den magnetröntgen vi har 
i Sverige kan man inte röntga när 
 patienten sitter eller står. Röntgen
apparaterna klarar bara liggande 
 patienter, förklarar Olle Bunketorp.

Matilda sätter stort hopp till läkaren 
i Barcelona och förutsätter att det blir 
en operation.

– Jag måste få en operation. Jag har 
alltid velat plugga till advokat och vill 
kunna skaffa barn. Jag vill att alla sym
tom försvinner och att jag får en så pass 
låg smärta att jag kan leva ett normalt 
liv. Jag ger inte upp.

HeleNe MagNussON
helene.magnusson@nlt.se 0510-89703

En lek på gympan  på högstadiet förändrade 
 Matildas liv totalt. Elva år senare har hon fortfarande 
mycket svår värk i nacken och har just varit inlagd 
på sjukhuset i Lidköping sedan slutet av augusti.

Hennes smärtor blir värre och värre och  hennes 
besvär kan vara livshotande. Nu sätter hon 
 förhoppningen till en undersökning och operation  
i Barcelona.

Över 260 000 kronor har samlats in för Matildas sjukresa till spanien
Vistelsen på sjukhuset i Barcelona 
kostar pengar och det kan ta måna
der innan besked om viss ersättning 
 kommer från Försäkringskassan.

Därför har Matilda Nordlings 
 kompis Moa Unoson startat en 
 insamling på Facebook. Under 
torsdags eftermiddagen hade över 
1 100 personer skänkt drygt 260 000 
kronor.

Hur mycket undersökningen och 
eventuell operation i Barcelona  
 kommer att kosta för Matilda är 
oklart. Men utöver kostnaderna för 
själva sjukhusvistelsen med efter
följande vård, behövs det pengar till 
ambulans flyg, boende och att kunna 
ha en medföljare.

Olle Bunketorp, överläkare i ortope
di vid Sahlgrenska, har hjälpt Matilda 

att lämna in en ansökan om ersättning 
till Försäkringskassan.

– Men ett förhandsbesked om 
 utbetalning kan ta flera månader, 
 förklarar han.

Därför har kompisen Moa Unoson 
tagit initiativet till en insamling via 

Face book. Där finns också auktioner 
på skänkta saker. 

Den 4 november  anordnas dess
utom en promenad i Lidköping till 
 förmån för Matilda.

– Då kommer vi att promenera runt 
Lidan, det blir lotterier och fika och 
möjlighet att donera pengar, förklarar  
Moa.

Moa var med i Göteborg i somras 
när Matilda blev mycket dålig.

– Det var fruktansvärt att se hur hon 
bar låg och spydde och var helt okon
taktbar, berättar Moa.

Om Matilda inte behöver använda  
alla pengar som samlats in så går 
överskottet oavkortat till Nackskade
förbundet som har varit ett stort stöd 
för Matilda under sin långa sjukdoms
period.

Uppropet på Facebook har fått många 
att vilja hjälpa Matilda

” 
 

Jag måste 
få en opera
tion (...) Jag 
vill att alla 
symtom 
försvin
ner och att 
jag får en 
så pass låg 
smärta att 
jag kan leva 
ett normalt 
liv. Jag ger 
inte upp.

Matilda 
Nordling

” 
 

Det här 
är ingen 
 psykiatrisk 
sjukdom, 
det är helt 
klart en 
 påverkan 
på nerv
systemet. 
Vi behöver 
nu få hjälp 
med vad 
det kom
mer ifrån.

 Olle Bunketorp, 
ortoped över

läkare som 
 rekommenderat 

Matilda att 
ta hjälp av en 

neuro specialist  
i Barcelona som 

anses vara en av 
världens bästa.


