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Plötsligt slog det bara till. 
Kroppen lydde inte och benen 

vek sig. 
Cornelia Schmidt i Göteborg 

var bara 47 år då hon drabbades 
av stroke – tre gånger. 

– Det blev en väckarklocka för 
mig, nu gör jag allt för att leva 
hälsosamt, säger Cornelia 
Schmidt. 

Katterna Leo, Tigris och Espres-
so stryker omkring i vardagsrum-
met och hoppar upp och ner i sof-
fan för att gosa  jämte 
matte Cornelia 
Schmidt, 50. Förmid-
dagens vilostund 
 efter träning och 
 frukost är rutin för 
Cornelia, och katter-
nas sällskap får 
 henne att varva ner. 

– De betyder 
mycket för mig, bara 
att klappa en katt har 
en väldigt lugnande 
effekt. När jag var 
dålig brukade Leo 
lägga sig över brös-
tet på mig som för att 
lugna ner mig. Det 
gör han inte längre nu när jag är 
bra, men han vakar fortfarande 
över mig, säger Cornelia.

Jobbar sex timmar
Vi träffas hemma i hennes 

 radhus i Bergsjön, strax norr om 
Göteborg, där hon bor tillsam-
mans med sin man Kåre Höjlund. 
Cornelia arbetar som fotograf och 
i normala fall brukar hon vara 
i egna studion vid den här  tiden. 
Men numera är det för det mesta 
tidig eftermiddag som hon börjar 
sitt arbetspass.

– Jag jobbar sex timmar om  dagen 
nu, jag orkar inte mer. Jag måste ta 
det lugnt och jag värdesätter min 
hälsa på ett helt annat sätt i dag.

Det har gått två år sedan allting 
förändrades för Cornelia. Då hon 
var nära att mista livet – inte bara 
en utan tre gånger. 

– När det hände förstod jag 
 ingenting, men nu vet jag vad det 
berodde på. Jag fick ett ”wake 
 up-call”.

Första gången det slog till var 
en kväll i oktober 2014. Cornelia 
var ute på restaurang tillsammans 
med sin familj. Hon kände ingen-

ting, men då hon 
 reste sig för att gå på 
toaletten  kunde hon 
knappt röra sig. 

– Det var väldigt 
märkligt. Jag tyckte 
att jag rörde på benen 
men jag kom ingen 
vart. Min man sa att 
det säkert bara var 
blodsockret och jag 
tänkte att det inte var 
något farligt. Till slut 
lyckades jag stappla 
bort till toaletten, och 
resten av kvällen var 
jag jättetrött, hade ont 
i huvudet och kände 

mig konstig, berättar Cornelia. 
Tröttheten och huvudvärken 

höll i sig, men Cornelia fortsatte 
att jobba och leva sitt liv som van-
ligt. Det gick i en vecka – men då 
kom andra slaget. Under ett möte 
i fotostudion föll Cornelia plöts-
ligt pladask rakt ner på golvet.

– Benen vek sig som gummi och 
det snurrade som en karusell. När 
jag öppnade ögonen såg jag allting 
snett, från 45 graders vinkel. Men 

hjärnan var helt med och jag kun-
de prata normalt. 

Sedan kom ambulansen. Efter 
elva timmar på Östra sjukhusets 
akut i halvsovande tillstånd väck-
tes Cornelia av en sköterska som 
sa: ”Hej Cornelia, välkommen till 
strokeavdelningen”. 

– Jag bara tittade på honom, jag 
hade ingen aning om vad stroke 
var. 

”Som en gammal sjukling”
Fyra dagar senare insåg Corne-

lia hur illa ute hon hade varit, då 
 läkaren gick igenom hennes rönt-
genbilder. Cornelia hade två svar-
ta prickar, döda celler efter en stro-
ke, i lillhjärnan i bakre delen av 
 huvudet. Den del som är kopplad 
till balansen. Hon hade lika gärna 
kunnat hamna i rullstol eller dött. 

– Det kom som en chock. Jag 
 förstod inte hur jag hade kunnat 
få en stroke, jag som var 47 år. Jag 
trodde att det bara var gamlingar 
som drabbades av det, och dess-
utom varken rökte jag eller drack 
alkohol.

Läkaren hade inget svar. Där-
efter följde en tung sjukskrivnings-
period, med blodförtunnande och 
kolesterolsänkande tabletter.

– Jag kände mig som en gammal 
sjukling. De första veckorna bara 
låg jag och orkade knappt någon-
ting, det var hemskt. Katterna höll 
mig sällskap och vakade över mig 

när min man var på jobbet, det 
 betydde mycket. 

Så småningom fick hon tillbaka 
krafterna och började arbeta på 
deltid. Men den stora vändpunk-
ten kom efter några månader, då 
hon fick kontakt med en specialist-
läkare som inriktade sig på frisk-
vård och rehabilite-
ring för personer med 
hjärt-kärlsjukdom. 

– Han sa att stroke-
anfallen antagligen 
berodde på stress 
och att jag vägde lite 
för mycket. Jag hade 
inte tänkt på det för-
ut, men jag insåg nu 
att det var dags för en 
förändring. 

En kompis skänkte 
en motionscykel till 
Cornelia, och hon 
började även med 
dagliga promenader 
och yoga.

– Jag hade inte tränat på tjugo 
år så det var lite segt i början men 
det gav resultat. Jag kände mig 
 både piggare och gladare och 
 började gå ner i vikt. 

”Det började bara snurra”
Men precis när det vänt kom 

nästa slag – igen. 
– Plötsligt började det bara 

snurra när jag var ute och körde 
bil. Jag stannade till och efter ett 
tag slutade det, men jag kände mig 
trött och konstig och åkte in till 
akuten på sjukhuset. 

Där konstaterades att 
Cornelia hade fått en 

TIA (mildare stro-
ke). Hon stannade 
över natten och 
fick mer blodför-
tunnande och 
återhämtade sig 

snabbt. Men fick samtidigt ännu 
en tankeställare.

– Jag insåg att livet är väldigt 
skört och jag ville lära mig mer om 
att leva sunt, inte bara med träning 
utan också mat. Jag kunde ingen-
ting om kost, och när jag läste på 
förstod jag att jag åt för mycket 
socker och kött. En forskare 
 rekommenderade mig Medel-
havsdieten, så jag testade.

Det gav resultat. Efter ett halvår 
av Medelhavsdietens upplägg av 

grönsaker, fisk och 
skaldjur, nötter och 
naturliga fetter som 
olivolja hade Corne-
lia tappat fem kilo 
och förbättrat sina 
värden markant. 

– Mina blodvär-
den och allt annat 
var perfekt, det kän-
des fantastiskt! Min 
läkare sa till mig att 
jag var årets patient. 

På det spåret har 
Cornelia fortsatt. 
Att träna och äta häl-
sosamt är vardag, 
och sötsaker är ett 

minne blott. Sedan någon månad 
tillbaka är Cornelia också vegan. 

– Växtbaserad kost innehåller 
inget kolesterol och jag känner att 
jag mår mycket bättre på det. Nu 
inser jag hur ohälsosamt jag  levde 
tidigare med stress och socker 
varje dag. Det krävdes en stroke 
för att jag skulle vakna upp, och 
i dag är jag faktiskt tacksam för att 
det hände mig. 

Risken för återfall finns alltid 
där, men Cornelia tror att hennes 
livsstilsförändring har gjort 
 henne bättre rustad.  

– Jag känner mig både piggare, 
yngre och starkare i kroppen. Jag 
är övertygad om att det gör stor 
skillnad för immunförsvaret när 
jag tar hand om mig, både mot 
stroke och andra sjukdomar. 

Emilie Aune
tipsa@aftonbladet.se

Extrem hetta skakar Pakistan

En elefant på Karachi zoo får 
hjälp att svalka sig. Foto: AFP

n Pakistan plågas av en ovanligt 
sen värmebölja. I Karachi, landets 
största stad, har temperaturer 
över 40 grader uppmätts den 
 senaste veckan. Det tidigare 
 värmerekordet för oktober var 
36 grader. Landet har drabbats av 
en rad extrema värmeböljor de 

 senaste åren, den senaste i april 
då temperaturer över 50 grader 
uppmättes. Nu har myndigheterna 
upprättat särskilda akutstationer 
för att hjälpa de hårdast utsatta 
i hettan, särskilt äldre hjärtsjuka 
personer som löper en extra stor 
risk att drabbas av värmeslag. 

Den globala livsmedels
produktionen väntas 
minska med två procent 
per  årtionde på grund 

av klimatförändring
ar, samtidigt som 
efter frågan väntas 
öka med 14 procent 
per  decennium.2

När jag öppnade 
ögonen såg jag 

allting snett, från 
45 graders 
 vinkel. Men 

 hjärnan var helt 
med...

Jag förstod inte 
hur jag hade 
kunnat få en 
stroke. Jag 

t rodde det bara 
var gamlingar 

som drabbades.
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Cornelia lurade 
döden tre gånger

Förstod inte att hon drabbats av stroke: ”Min 
man sa att det säkert bara var blodsockret”

Ålder: 50. Bor: Bergsjön, Göteborg.
Familj: Maken Kåre  Höjlund, styv
sönerna  Anders och Jacob och  deras 
 respektive, bonusbarnbarnet Ellis, 
gudbarnet Neva, katterna Leo, 
 Tigris och  Espresso. 
Gör: Fotograf.
Livsfilosofi: Allt går genom magen. Ta 
hand om den.

30 000 DRABBAS AV STROKE VARJE ÅR ... ... OCH HÄR ÄR AKUT- TESTET 
– SOM KAN RÄDDA LIVn Stroke, även kallat slag

anfall, är en hjärnskada som 
 orsakas av en blodpropp eller 
blödning i hjärnan. Detta 
 leder till syrebrist, så att du 
plötsligt förlorar funktio
ner som tal, rörelser, känsel 
och syn. Tillståndet kan 

 vara livshotande och kräver 
omedelbar vård på sjukhus. 
n Man behandlar med en låg 

dos av acetylsalicylsyra, 
vilket förhindrar bildning 

av ny blodproppar 
– dock inte om 

en hjärn

blödning är orsak till stroken.
n I vissa fall finns speciell 
blodproppslösande medicin 
intravenöst och i mer sällsynta 
fall krävs det operation. 
n Drygt 30 000 svenskar 
drabbas varje år. En tredjedel 
får en bestående skada. 

n Stroke är vanligast bland 
äldre personer. Risken för att 
drabbas ökar med högt 
 blodtryck, förmaksflimmer, 
 höga blodfetter, diabetes eller 
rökning. 
Källor: 1177 Vårdguiden, 
läkare Maurice Westerlund.

AKUT-TESTET 
Testet som kan avslöja stroke 
 rekommenderas av läkare Maurice 
Westerlund:
n Ansikte: Be personen visa 
 tänderna.
n Kroppsdel: Be personen lyfta 

 sina  armar i 10 sekunder.
n Uttal: Be personen säga en 
 enkel mening som ”det kommer 
 inte att regna i morgon”. 
n Tid: Varje minut räknas och ju 
fortare behandling sätts in desto 
mindre blir skadorna. Ring 112. 

%

CORNELIA SCHMIDT
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Röken tvingar invånarna att stanna inne
n Skogsbränderna i Kali
fornien är inte enbart en 
fara för dem som nu 
 tvingas fly från lågorna. 
Den  hälsofarliga brand
röken sprids snabbt och 
långt och drabbar männ
iskor och djur i stora 

 områden. Myndigheterna 
i San Franciscoområdet 
uppmanar därför befolk
ningen att undvika utom
husaktiveter och hålla 
 dörrar och  fönster stängda. 
Flera studier har visat ett 
tydligt samband mellan 

stigande temperaturer och 
bränder. Globalt har 
 antalet skogsbränder ökat 
kraftigt  sedan 1970talet.  
I USA handlar det om en 
fem faldig ökning av anta
let och en sexfaldig ökning 
av de brända ytorna.

Vi har djur och växter i vandring i klimatför-
ändringarnas spår. Det gör att ekosystem 
förändras och där ingår även bakterier 

och virus. När de flyttar på sig till nya miljöer så 
sprids nya sjukdomar till både djur och människor.
 Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, i SR.
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Långt ifrån alla inser att 
de drabbats. 

Om det går för lång tid 
kan det vara försent – men 
med ett enkelt test kan du 
avslöja om någon fått en 
stroke.  

– Ju snabbare du får 
vård, desto större är 
 chansen att du återhämtar 
dig,  säger Maurice Wester-
lund, läkare vid Medikus 
läkarmottagning i Göte-
borg. 

Det kan komma som en 
blixt från en klar himmel. 
Plötsligt och utan förvar
ning slår stroken ofta till, 
och från att den ena stunden 
 vara en helt frisk och fung

erande person kan du sättas 
i livshotande tillstånd. Att 
få vård snabbt kan i några 
fall vara livsavgörande, 
 förklarar Maurice Wester
lund, läkare vid Medikus 
 läkarmottagning i Göte
borg, speciellt inriktad på 
friskvård och rehabilite
ring.

– Inom strokevården bru
kar man säga ”time is brain”. 
Skadorna utvecklas efter 
hand de första timmarna 

och dygnen ifrån 
själva insjuknandet. 
Ju snabbare  diagnos 
och behandling 
sätts,  desto mindre 
är riskerna att funk
tionsbortfall och 
chansen arr liv  
räddas ökar, säger 
 Maurice Westerlund.

”I regel smärtfritt”
Liksom i Cornelia 

Schmidts fall är det långt 

ifrån alla som inser 
att de drabbats av 
en stroke, och som 
anhörig kan det 
också vara svårt att 
se.

Men det finns 
tydliga varnings
signaler, och Mau

rice Westerlund rekom
menderar det så  kallade 
AKUTtestet (se  intill). 

– Vanliga symptom är 
 huvudvärk, svårigheter att 

tala, yrsel, illamående och 
nedsatt känsel med mera. 
I regel är stroke smärtfritt 
och det kan därför vara 
svårt att upptäcka, men 
 genom att lära sig testet kan 
man avslöja en stroke.

Tipset: Lev hälsosamt
Du kan också förebygga 

mycket själv genom att leva 
hälsosamt. Omkring 
70 procent av alla strokefall 
är  livsstilsrelaterade, och 

30 procent orsakas av 
 genetik, förklarar Maurice 
Westerlund. 

– Gör årliga hälsokontrol
ler med fokus på riskfakto
rer för hjärtkärlsjukdomar. 
Det är viktigt att ha ett lågt 
blodtryck och låga koleste
rolvärden och för söka att 
undvika utveckling av 
 diabetes. Motionera  regel
bundet och följ de kostråd 
som har övertygande 
 evidens och vetenskap, och 
som stöder och verkar för 
en diet mindre inriktad på 
animaliskt fett och protein 
och ät mer växtbaserat.

Emilie Aune
tipsa@aftonbladet.se

Maurice 
 Westerlund.

Läkaren: Ju snabbare du får vård, desto 
större är chansen att du återhämtar dig

EN NY KVINNA Efter att ha drabbats av stroke tre gånger, redan vid 47 års ålder, lever Cornelia Schmidt nu ett helt annorlunda liv. ”Det blev en väckarklocka för mig”, säger hon. 
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