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Gunilla möter sina livräddare på jobbet 
 

- Det blir en häftig grej att prata om att jag är en blodmottagare. Gunilla Nielsen 

arbetar på blodcentralen i Landskrona och är ett levande bevis på vad 

blodgivarnas insatser betyder. År 2006 hjälpte 29 blodgivare till att rädda livet 

på henne. 

 

Det började med trötthet i september 2006. Gunilla Nielsen gick till doktorn men blev 

hemskickad, återkom men blev hemskickad gång på gång under flera veckor. Plötsligt 

kollapsade hon i hemmet och det blev ilfärd till lasarettet i Helsingborg med hjälp av en 

väninna. 

 

- Jag minns ingenting av den resan, berättar Gunilla. 

 

Det visade sig att hon under nästan två månader hade haft blodförgiftning. 

 

- Läkaren sa att det hängde bakterier som druvklasar på hjärtklaffen och ”du får inte 

röra dig”. 

 

Det blev därför en försiktig ambulanstransport till sjukhuset i Lund som kunde ge bättre vård 

med först en vecka på infektionskliniken och därefter operation. Gunilla hade en infektion på 

ena hjärtklaffen vilket gav henne en svår hjärtsvikt. Kirurgen skar bort de infekterade delarna 

av hjärtklaffen och operationen avslutades. 

 

Gunilla kom till thorax intensivvårdsavdelning där hon dock började blöda kraftigt. Man fick 

öppna henne igen och 29 påsar blod transfunderades. Gunilla fick även plasma och 

trombocyter. Allt är produkter från blodgivare. 

 

Efter fem veckors vård kunde hon lagom till Lucia återvända hem till sina två barn, då 10 

respektive 16 år gamla. 

 

- Jag är så innerligt tacksam att jag kom hem. Det var tufft även för mina barn. 

 

Strax innan Gunilla blev sjuk hade hon börjat arbeta på blodcentralen. Återkomsten efter 

sjukdomen gav jobbet en ny dimension – hon fick träffa sin livräddare. 

 

- Utan er hade jag inte stått här, säger jag till blodgivarna som blir alldeles förvånade 

över att jag som personal också kan ha varit sjuk. 

- Det blir en häftig grej att prata om att jag är en blodmottagare, avslutar Gunilla 

Nielsen. 


