Tibro: Resminnen från Colombia
Ris och stekt banan, samt mycket frukt står ofta på
menyn i Colombia. Ramajana Zahirovic och Amira Delalic
är två av eleverna på Fågelvik som varit i Colombia och
berättar om resan i en utställning på biblioteket.
Sidan 18
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Sidan 4

Skövde: Motorsåg och pingisbollar
Cirkus behöver inte vara vitsminkade clowner och
studsande hundar. Det är Cirkus Cirkör ett levande bevis
på. I helgen tog de med sig nya produktionen Wear it
like a crown till stadsteatern i Skövde.
Sidan 10
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Stöpen: Elever glada

Skaraborgs Allehanda

Militär
ny utbildningschef
Bataljonschefen på P4, överstelöjtnant Gustaf Olsson, 41 år, från
Stenstorp är Skövde kommuns
nya utbildningschef. Tillträder gör
han den 1 augusti 2010. Skövdes
kommundirektör tillika före detta
yrkesmilitären Håkan Ahlström
var den som anställde honom.
4JEBO

Längre väntan
för skuldsatta
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Hot mot domare vid
Skaraborgs tingsrätt
Två domare vid Skaraborgs tingsrätt har blivit hotade eller utsatts
för hotfulla incidenter. En av dem fick nyligen ett mejl från en
dömd person som uppmanade domaren att tänka igenom den
situation domaren försatt honom i och att man sedan skulle ses
och ”göra upp”. En annan domare har under en period drabbats

av flera incidenter som sammantaget upplevts som hotfulla.
Polisen har vidtagit vissa åtgärder för att skydda och stötta.
”Angrepp mot personer med den här rollen i samhället är
ett angrepp mot demokratin”, anser Tony Johansson,
utredningsbefäl vid Skövdepolisen.
Sidan 4

Skövde: Rekordtidigt födda Elin flyger fram

Skövde kommun har en av
landets längsta köer för att få
tid hos en budget- och skuldrådgivare. Väntetiden är 45 veckor
vilket är nästan dubbelt så långt
som i fjol enligt en nyligen
presenterad rapport från
Konsumentverket.
TJEBO

Arbetsmiljöverket kritiserar
Volvo Powertrain
Hur ska arbetarna på Volvo
Powertrain agera om en medarbetare kommer full till jobbet?
Det – och lite till – måste företaget bli tydligare med anser
arbetsmiljöverket.
Sidan 4

»

Kan informera
om att bromsen
är pedalen i mitten
Signaturen Svenn tycker att bilförare
i Skövde är dåliga på att stanna vid
övergångställen
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Elin Hagman skulle fötts i slutet av maj 2009. Men hon kom till världen redan i januari samma år, fyra månader
för tidigt. Mamma Johanna tappade dessutom mer än tre liter blod vid förlossningen och moderkakan vägrade
att följa med ut. Johanna är själv barnsjuksköterska och hade inställningen från det att vattnet gick, att
”det inte skulle gå” och att ”det var den graviditeten, det”. Hennes make Hans var optimist i okunnighetens namn.
Han visste inte hur illa läget var. Elin mår bra i dag – men hennes syster Maja blev inte ens en vecka gammal.
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Livräddning värt ett försök
Men klockan två sätter värkarna i gång. Personalen försöker stoppa det som är på gång
genom att ge Johanna astmamedicinen Bricanyl. Det går emellertid inte att göra något
åt situationen och klockan halv sju på morgonen den 21 januari kommer en mycket
liten flicka ut – Maja.
Hon väger endast 430 gram och mäter inte
längre än 27,5 centimeter. Trots det får hon
höga så kallade apgarpoäng av barnmorskan – full pott till och med – vilket betyder att det är värt att göra en insats för att

rädda flickans liv. Annars görs bara sådana
insatser för barn som föds i vecka 23 eller
mer. Samtidigt bestämmer man sig för att
förlänga systerns tid inne i magen för att
förhoppningsvis öka oddsen för överlevnad. Fem dagar är rekordet mellan födsel
av två tvillingar. Hans hoppas att de ska slå
det. Johanna får bland annat kortison för
att hjälpa barnets lungutveckling. Men det
blir inget nytt rekord, för drygt 15 timmar
senare kommer Elin till världen.

Tur i oturen
Paret Hagman har en enorm tur i oturen
den här dagen. På KSS arbetar för närva-
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ska få ett nytt längre fram när
familjen är redo.
– Ja, vi vill ha fler barn,
säger Johanna. Vi kommer
säkert att vara oroliga då.
Kanske är jag benägen att få
för tidigt födda barn?
– Men den dagen Elin får
ett syskon vet vi att det finns
bra hjälp att få, även om det
är tidigt fött. Och jag vill inte
säga något om att vara för eller mot aborter.
Men tänk att Elin föddes bara en vecka efter
abortgränsen. Och överlevde, säger Hans.
Sen går han ut i köket och kokar gröt. Till
miraklet.

Tänk att Elin
föddes bara
en vecka efter
abortgränsen.
Och överlevde.

»

Som vilken ettåring som helst
Pappa Hans studsar upp ur fåtöljen och
rusar bort till bokhyllan där Elin grabbat
tag i en vas.
Det är som sagt ett mirakel enligt läkarkåren att hon lever, men nu är hon lika busig
som vilken blivande ettåring som helst. Hon
har mist ett syskon, meningen är att hon
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Johanna Hagman med sin dotter Elin – här tre
veckor gammal och 770 gram tung.

LINUS WENNBLOM
0500-46 75 64
linus.wennblom@sla.se
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Elin Hagman föddes efter bara 22 veckor och
fyra dagar i mammas mage – rekord i Västra
Götalandsregionen. I dag är hon lika mycket på bettet som vilken ettåring som helst.
Mamma Johanna berättar att världsrekordet
för en så kallad neonatal födsel ligger på 21
veckor plus sex dagar.
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Det är tisdag den 20 januari 2009 och barnsjuksköterskan Johanna Hagman har jobbat
kvällsskiftet på KSS. Hon går och lägger sig
jämte maken Hans hemma i trerummaren i
norra Skövde. De är båda 27 år gamla. Hon
ska upp och jobba igen på morgonen. Graviditeten är inne i vecka 22 plus tre dagar.
Runt midnatt vaknar hon av att det är
blött i sängen. Hon tror att det är ett vanligt och ofarligt läckage. Johanna känner
heller inga värkar. Men snart förstår de att
vattnet har gått. De ringer till förlossningen
på KSS. Därefter åker de ner till sjukhuset
där man konstaterar att bägge barnen har
vatten omkring sig och att de trots allt mår
bra. Den blivande familjen ska föras vidare
ner till Östra sjukhuset i Göteborg där man
tar hand om förlossningar som måste göras
innan vecka 25.

rande en stafettläkare – som har erfarenhet
av mycket tidiga födslar – och en neonatalläkare som jobbar på Karolinska sjukhuset
varannan vecka. Tvillingsystrarna placeras
i kuvös och andas med hjälp av respirator.
– Om inte de hade varit i huset så vete
sjuttsingen om de hade gjort ett försök att
rädda barnen. Vi hade en enorm tur, säger
Johanna när SLA besöker familjen Hagman.
Vi sitter i vardagsrummet. På golvet far
Elin runt i en gåstol. Allra helst vill hon
hålla i pappas händer och gå själv. Men gåstolen duger nu. Hon flinar och river i bokhyllorna och är mycket nyfiken på fotografens
kamera och kameraväska. Elin väger i dag
nio kilo och är drygt 73 centimeter lång. Helt
normala mått för en elva månaders bebis.
Hon ska ju inte fylla ett förrän om en månad
egentligen. När hon föddes var hon något
större än sin äldre syster; 615 gram och 30,5
centimeter. Storleken till trots var det Maja
som var starkast och stabilast de påföljande
dygnen. Elins hälsa vacklade betydligt mer
efter födseln.
Men tisdagen den 27 januari 2009 väcks
paret av en knackning på dörren. Personalen ber dem skynda sig då Maja inte mår
bra. Väl inne hos sina döttrar
får paret beskedet att det inte
finns mer att göra för Maja.
Johanna som hela tiden haft
det värsta scenariot på känn
kramar om sin skrikande och
gråtande man. Maja plockas
ut ur kuvösen, läggs i sina föräldrars famn och får där stilla
somna in.
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Om en knapp månad skulle Elin fyllt
ett år. I stället firade hon sin första
födelsedag den 21 januari.
Elin föddes redan i vecka 22. Hon är
den första som fötts i den veckan
i Västra Götalandsregionen – och
överlevt. Hon är ett mirakel enligt
läkarna.
Tvillingsystern Maja fick dock aldrig
uppleva hur det var att bli en vecka
gammal.
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Föddes i vecka 22 och överlevde – det gjorde inte hennes syster
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Elin Hagman är ett mirakel
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Johanna och Hans Hagman är otroligt tacksamma för Elin som överlevde efter bara lite drygt halva tiden i mamma mage. Det hade inte gått utan personalen på
avdelning 46 på KSS, blodgivare och bröstmjölksdonatorer.
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