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Annas långa väg hem
Reportage
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Se 
filmerna 

om Anna och 
hennes väg tillbaka

assistansfordig.se/en-annan-anna

Reportage

Det är den 19 december 
2016. Lars och Margaretha 
Holmlund sitter i hemmet 

på Alnö utanför Sundsvall. De är 
båda pensionerade sedan några år 
tillbaka. De fyra barnen Kalle, Lisa, 
Pelle och Anna är utflugna. De har 
alla varit mycket aktiva inom olika 
idrotter och livet har varit fyllt av 
skjutsande till träningar och 
tävlingar för paret Holmgren. 

Dottern Anna, ett sladdbarn, är 
fortfarande aktiv inom den alpina 
sporten skicross. Anna är en 
oerhörd talang som både vunnit 
den totala världscupen och tagit 
brons vid de olympiska spelen i 
Sotchi 2014. Hon är precis 29 år 
fyllda och det är nu som de stora 
segrarna ska komma.  

Telefonen ringer hemma hos paret 
Holmlund. Det är landslagsläkaren 
Jakob Swanberg som ringer. Anna 
har kraschat under ett träningsåk. 
I banans sista del har hon tappat 
kontrollen och i full fart åkt med 

huvudet före in i ett av banans 
hopp. Hon är svårt skadad.

Med det börjar ett nytt liv för Lars 
och Margaretha Holmlund. Ett 
annorlunda liv mot det som skulle 
ha varit. Nu skulle de ju få rå om 
varandra, leva ett aktivt liv 
tillsammans med familjen och de 
nio barnbarnen. Men allt 
förändras i ett skicross-hopp, 
preparerat så hårt att det i det 
närmaste kan beskrivas som en 
vägg av is.

Lars och Margaretha finns vid 
Annas sida redan dagen efter 
kraschen. Hon är kopplad till ett 
virrvarr av slangar och sladdar på 
det italienska sjukhuset. Anna 
hålls nedsövd. Det konstateras att 
hennes hjärnskada är en trea på 
den fyra gradiga DAI-skalan, där 
en fyra är lika med hjärndöd. Om 
Anna kommer vakna upp är det 
otvivelaktigt till ett liv med stora 
begränsningar. Frågan är bara hur 
stora. Ovissheten är total.

Efter hemkomsten till Sverige ligger 
Anna först på Karolinska 
Universitetssjukhuset, sedan på 
Danderyds sjukhus. Två månader 
går och hon är fortfarande 
medvetslös. Komplikationer med 
blodproppar och lunginflammatiner. 

Men redan nu visar Anna att hon 
fortfarande har en kropp och ett 
kynne tillhörande en elitidrottare. 
Trots att hon är medvetslös tränas 
hennes muskler i en motordriven 
cykelmaskin. Efter ett tag börjar 
maskinen låta konstigt och det visar 
sig att det är Anna själv som driver 
på pedalerna. Träningen skänker 
Anna lugn och efter drygt två må-
nader vaknar hon upp ur sin koma.

Lars och Margaretha är djupt 
engagerade i sitt anhörigskap. De 
är inblandade i snart allt som rör 
Anna. Ekonomi, planering av 
rehabilitering och assistans, hur hon 
lever och mår. 
-Vi är föräldrar, gode män och 
anställda assistenter, förklarar 
Margaretha. 

Sjukvården har hela tiden fungerat 
bra men det skulle visa sig vara 
en snårig värld att navigera för de 
anhöriga.
-Det är ibland omöjligt att veta 
vem man ska vända sig till. Vi har 
en rehab-läkare, en läkare på 
vårdcentralen och så en 
distriktssjuksköterska. Vem ska ta 
vad? Och då man frågar läkaren vet 
de ibland inte själva, säger 
Margaretha.

Paret Holmlund vet dock att de är 
lyckligt lottade jämfört med andra. 
Efter långa karriärer inom offentlig 
förvaltning är de båda väl insatta i 
byråkratin. Vad man ska säga, hur 
man ska säga det och till vem.

Och de känner väl till vikten av att 
aldrig ge upp förrän man fått det 
man vill.
-Det måste vara fruktansvärt för 
alla de som inte är lika insatta, 
säger Margaretha. 

-Ja, vi kan ju det här, fyller Lars i 
och fortsätter: 
-Men jag har bestämt mig för att 
inte bli en arg gammal gubbe som 
bara gnäller, utan jag vill se 
möjligheterna istället för bekymren. 

// Det måste vara 
fruktansvärt för alla som 
inte är lika insatta //

Pärmen som samlar alla dokument 
kring turerna med myndigheterna 
har blivit tjock. Första prövningen 
var då Anna inte beviljades assistans 
av kommunen. 
-De ville att Anna skulle klara sig 
med hemtjänst men vi gav oss inte 
så efter ett tag ändrade de sig då de 
insåg hur stort Annas behov var, 
berättar Margaretha som inte har 
mycket till övers för hur 

kommunen hanterar dessa frågor.
-Okunnig personal som inte visade 
något intresse av att hjälpa oss. 
Man kände sig som en presumtiv 
fuskare som bara ville åt pengar, 
förklarar Margaretha. 

Hon menar att staten borde ta över 
ansvaret för assistansfrågorna.
-Det finns inte en chans att alla 
kommuner ska ha kompetens att 
göra bedömningar för alla som har 
behov av assistans. Den 
kompetensen måste samlas centralt, 
säger Margaretha. 

-På Försäkringskassan har de 
däremot varit helt fantastiska. De 
har hela tiden sett Anna och hennes 
behov och har aldrig bemött oss 
dåligt. Tvärtom har de visat stor 
kunnighet och det är vi jätteglada 
för, berättar Lars.

Paret Holmlund kompletterar 
varandra på ett bra sätt och det 
märks tydligt i hur de delat upp 
ansvaret kring anhörigskapet. 
För att orka.

Bild: Jonas Lindkvist/DN/TT

Bild: Todd Korol/Reuters/TT
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Margaretha har tidigare berättat att 
hon i samma ögonblick som 
beskedet om Annas olycka kom, 
blev otroligt praktisk. 
Dagboksanteckningarna från den 
tiden är konstiga att läsa, tycker hon. 
Strikt rationella. Blomvattning, 
biljettbokning och packning. Få 
känslor. De kom senare.

// Dagboksanteckning-
arna från den tiden är 
konstiga att läsa. Strikt 
rationella. 
Blomvattning, 
biljettbokning och 
packning. Få känslor. 
De kom senare /

Lika metodiskt skötte Margaretha 
valet av assistansbolag. Hon satte 
först upp ett antal kriterier som 

de kände var viktiga och efter en 
gedigen genomgång bestämde de 
sig för ett mindre, familjeägt bolag, 
Assistans för dig. 

Media har varit Lars ansvarsområde. 
Han initierade tidigt en idé om att 
göra filmer om Anna och hennes 
nya liv. Det slöts avtal om tolv 
femminuters instruktionsfilmer, 
som publiceras ett i månaden. 
Assistansbolaget betalar filmerna 
och tanken är att de sedan ska 
klippas ihop till en dokumentärfilm 
som kan visas på assistansboenden 
och för andra i branschen.

De har också satt ihop en hemsida, 
Go Anna Go, där de beskriver 
Annas situation och söker pengar 
för hennes fortsatta rehabilitering. 
Jag frågar Lars om det var självklart 
att göra allt så offentligt?

-Jag är 72 år och jag har inte så 
fasligt många år kvar. Men Anna 
har ju 40 – 50 år kvar. Så jag måste 
se till att Anna får det så bra som 
möjligt, säger Lars och förklarar:

-Som elitidrottare har man ingen 
arbetsgivare utan man lever på 
prispengar och sponsorer. Vinner 
man inga tävlingar längre så blir det 
varken prispengar eller sponsorer. 
Och utan arbetsgivare som betalat 
in till de allmänna försäkringarna 
saknas trygghet om något händer.

Både Sveriges Olympiska Kommitté, 
SOK och Internationella 
Skidförbundet har försäkringar som 
ska hjälpa om en aktiv blir skadad 
men de täcker oftast bara ett år. 
-Men de har varit fantastiska och 
hjälpt till med vad de kan, förklarar 
Lars.

Reportage

Anna är idag mer och mer medveten 
om sitt tillstånd. Det gör henne 
ledsen emellanåt. Men Anna är 
en elitidrottare och det är som en 
sådan hon tar sig an den tuffa 
rehabiliteringen. Lars stolthet 
över Anna känner inga gränser. 
Det är lätt att se Lars framför sig, 
sittandes framför Tv:n och tårögd 
se sin dotter ta en OS-medalj. 

Det är med precis samma stolthet 
han nu pratar om Annas 
framgångar i rehabiliteringen. 
Det är ingen skillnad. Precis 
samma obändiga stolthet. Lars 
visar mig filmer på sin telefon då 
där åker bi-ski i slalombacken. 
Han visar filmer då hon tränar 
knäböj med en av skidlandslagets 

tränare. En stolt pappa som visar 
upp sin dotter.
-Det är fantastiskt att se Anna träna 
och hennes vilja att komma 
tillbaka, säger Lars och berättar:

-Sedan Anna fick talet tillbaka så 
har hon sagt att hon vill hem. Vi 
runtomkring har frågat vad hon 
menar. Vart är det hon vill åka? Är 
det hem till oss på Alnö? Stugan i 
Duved? Hennes tidigare lägenhet 
i Östersund? Lägenheten på Stora 
Essingen i Stockholm? Men så får 
vi reda på det när Anna säger:

-Gamla Anna. Gamla Anna är 
hem.

-Då får man energi. Då är det lätt 
att orka fortsätta, säger Lars 

Fakta skicross
• Alpin freestylegren där fyra åkare  

startar samtidigt i en brant doserad 
bana med hopp och kurvor

• Intensiv sport där kontakt mellan 
åkarna är vanligt

• OS-gren sedan 2010

• Svenskar regerande världsmästare 
i såväl dam- som herrklass genom 
Sandra Näslund och Victor Öhling 
Norberg

• www.annaholmlund.se 
Annas egen webbsida

• www.assistansfordig.se/en-annan-anna 
Här kan du se filmerna om Anna 

• www.dn.se/om/anna-holmlund 
DN:s Johan Esk har skrivit mycket 
och bra om Anna

Länkar
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