
Sigrid hodde skrevet testomente og tott forvel
med monnen sin. Først do kom telefonen

hun hodde ventet på så lenge.
TEKST BERIT RINGSBY FOTO ASTRID WALLER

Det jobber ingen Sigrid Glastad Laugen her! Resepsjonisten

på Rikshospitalet dobbelsjekker. Foran henne står et bud med

en luksuseske med sløyfebånd, egnet til å skape pulstopp hos

en hollywoodfrue. Så finner de mottakeren. En pasient! Og

det er pasienten selv som har bestilt pakken'

Minutter senere strekker Sigrid \37\ på slanke ben i
sykesengen og beundrer et par rosa Louboutin-sko. Avduket

under lag på lag med silkepapir - hun fryder seg. Skyhøye

hæ1er. Prislapp: 4000 kroner.

- Jeg 1å med skoene på, jeg orket io ikke å gå med dem.

.J+nto sorxr hedde iått nye sko bef§*t scg på

le;ngeavdelingen" En rnåned tidli§ere ver dså ikk* g;tå §t hun

skuile slite f!er* skos&ler. lfini hemRe §*lt e? pfitr ::y* l*ng*r.

§ii9 §v ea p*Fs&ft §{rm båe h*åf idet hsn døde. Du så henne i
TV 2-dokumentaren nlivet på vent". Omkring ni måneder etter

transplantasjonen møter KK henne hiemme i Oslo.

- Jeg puster. Det er den store forskiellen. Jeg er så

takknemmelig, så takknemmelig! Men først nå har jeg våget å

slippe gleden løs og tro på at det har gått bra.

Sigrid er født med cystisk fibrose, en genfeil som påvirker

vann og salttransporten i cellemembranen til lungene og

fordøyelsessystemet. Seigt slim hoper seg opp i lufrveiene.

Lungene ødelegges sakte, og det finnes ingen kur. Livet til Sigrid

var blitt nesten umulig før operasjonen. Lungedrenasjen morgen

og kveld, med hosting og pusteøvelser, var et timelangt blodslit

som kostet stadig mer. En trapp kjentes som forstadiet til sakte

kvelning. Hun hadde skrevet testamente og tatt avskied med

ektemannen Are, gjennom mange og såre samtaler.

- Da de ringte fra Rikshospitalet sto jeg akkurat der, sier hun

og peker mellom kjøkken og lyse stuer i takleiligheten på

Briskeby i Oslo.

- Jeg beggnie å sfrågråfe. ".Feg 
gr&t eg gråt og gr&t. §g ieg

gråner ikke ,eftse e§ !ctl. Hsn ssftr r;fistc m*tfc r*p* §or å bli

hørå å dsn endre endeR: Vi hsr funnet i$n§e. til d€§!
Når Sigrid forteller historien sin, glemmer hun ikke et
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øyeblikk at det et sted i landet sifter mennesker med en sorg, like

dyp som hennes glede er voldsom.

Tenk at hun fikk leve lenge nok til å bli konfirmant! Hun

fikk et lite sjokk hver gang fjerne slektninger med manglende

sosiale antenner syntes det var flott at hun levde. Egentlig ble

hun mer overrasket enn redd og sint. Sigrid gikk ikke rundt

og tenkte at hun skulle dø ung.

- Når du lever med en sykdom som utvikler seg så gradvis,

blir det en vane. Jeg visste ikke om noe annet. Diagnosen ble

sttlt før jeg fylte ett år. Mamma måtte banke i brystkassen min

for å drenere lungene. "Hjem for å bli banka" ble en del av

hverdagen. Jeg hadde stadig infeksioner og lå mye på sykehus.

- Jeg danset ballett og svømte. Når du har CE, er det viktig å

drive idrett og kondisjonstrening. Foreldrene mine framsto ikke

overbeskyttende, men var nok mer nervøse enn ieg skjønte. Ved

å bekymre seg i det skjulte, ga de meg muligheten til å slappe av.

Jeg fikk en god barndom som ikke var veldig preget av sykdom.

Men hun planla ikke for framtiden. Karrieren hennes var å

holde seg frisk, en ensom, tung og kjedelig jobb.

Sigrid var 23 da hun møtte Are. I tidligere forhold hadde hun

snakket lite om hostingen, medisinene og sykdommen som ennå

ikke kastet skikkelig skygge. Hvem ønsker å være annerledes? Da

hun traff ham, som raskt ble en stor kiæriighet, kjentes det naturlig

å legge alt på bordet. De ville trolig ikke bli gamle sammen.

- Han gikk noen dager i tenkeboksen, leste alt han kom over

om CF og innrømmet at det så skummelt ut. Men det positive

veide tyngre. Da vi hadde vært sammen i seks år, fridde han.

Han gjorde et valg, det var ikke noe jeg kunne ta for ham.
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Sigrid jobbet i blomsterbutikk, var innom reklame, reiseliv og

jobbet med interiør og design. Paret dro på ferier til Afrika,

Fierne Østen, Kambodjsa og Vietnam. De sto på ski, syklet og

var aktive. Inntil for fem år siden. Da begynte Sigrids helse å b1i

dårligere. §en siså* §åære :+:*E1 *Ekk åiE t**!*!s**e. P*E§då§€?'

Fiufl veF *§ænfl:§ ?er sgk åEå å r*!s*'
* Jeg s*g$c åii :eæg ::v*r s*åsår&ic, v*randr*p* eg *veri

sendkor:t ss v:ssic *? jeg *ldri ?!Eå€ k*rfi*:* *if igj**. Selv om

du har en alvorlig sykdom og kjenner forløpet,er det lett å

tenke: Det skjer med alle de andre. Ikke med meg. Etter hvert

kommer det nærmere. Plutselig blir du en av de andre. Det er

ganske sjokkerende å nå dit.

- Min måte å håndtere prognosen på, har vært å blokkere

ut tanken på hvorvidt livet ville bli kort eller langt' Det var så

lite lystbetont. Jeg vi1le ikke tenke på det før jeg måtte.

Aktivitetene og aksjonsradiusen krympet. "Ok, så er dette

vår nye hverdag', sa Are. Det var smertefullt å se ienta han

beundret og var så glad i, b1i så syk. Da diskusionen om

transplantasjonen kom opp første gang, avviste Sigrid

muligheten. Hun ville ikke leve for enhver pris. Kanskie var

det meningen at livet hennes skulle være så kort.
* n* ies blæ d&ri!g*r*. s*iåe *verlev+!s*s!*sf!r:k?e* in*'

$eåvs*g9 øfisk€å i*§ r**g !=*g*r" §€i !'Gr ikk* et spø:sm*E'

Li1le julaften 2009 var Sigrid blin syk nok til å komme på

venteliste. Telefonen sto på utendørs ringing, høyeste volum,

vibrasjon og befant seg aldri mer enn to meter unna. Men

dagene og månedene gikk. Håpet sank.

-Tanken på døden meldte seg flere ganger hver dag. Når du

ikke får puste, nytter det ikke å stenge den ute. Følelsen er

klaustrofobisk og skremmende. En stund var jeg sikker på at jeg

ikke ville rekke det.

Telefonen ringer klokken halv fire en dag på forsommeren

2010. Hun gråter,Are ler' Idet de setter seg i drosjen til
Rikshospitalet, bestemmer Are at ordet hvis heretter er bannlyst.

-Jeg har vært så ufattelig heldig. I begynnelsen trodde jeg det

var for godt til å være sant. Da ieg forsiktig slapp gleden løs etter

en måned, kom avstøtningen. Jeg b1e livredd og var sikker på at

dette var slutten. Men halvparten av alle transplanterte opplever

en avstøtning. De neste ukene fikk ieg kortison i slike mengder at

jeg lignet Henrik den åttende i siste livsfase, sier Sigrid og smiler.

Den oppsagde brystkassen var smertefull lenge. Emer en så

stor operasjon anbefaler leger sykemelding i en år'

Det går i ytterdøren, en liten glad hund piler mot Sigrid' Are

kommer rett bak. Han er forkjølet og vurderer å flytte ut noen

dager. Sigrid må skjermes. For at kroppen ikke skal støte fra seg

lungene, holdes immunsystemet kunstig lavt. Ikke noe slåss for

henne, om hun blir smittet. En forkjølelse kan bh dramatisk'

- Jeg hadde nesten gjort regning med å miste henne' Tonnene

som hvilte på mine skuldre, er erstattet med lykkefølelse, sier Are'

!?lcnge sp*r hvilke sfer*lagme ple=er ekf*§cileere åsev fi&r

fremåiden endclEg feid€t §e§ ui. +r:e* §igrid §kiidre{

lrv*rd*g*idytå, frek§§å nr-red Årc, r,*torge*b*d p& i:ytte og

sk*gst*e*r å dusk*r*g* r::e* h**de="

- Det lyder sikkert kiempedølt. Men det er hverdager det er

flest av, og mine var så elendige. Hvis du ber et menneske nevne

fem viktige ting det siste året, er det ikke nødvendigvis

paradisstrender de lister opp. Det var sterkt å våkne etter

operasjonen, se på Are, familien og vennene rundt meg og tenke:

Dette er mine folk, og jeg skal verne og passe på dem bestandig'

- Jeg har ingen garantier for å bli kjempegammel' Seksti

prosent av lungetransplanterte lever efter fem år. Men uansett

hvor lang tid jeg får, om det blir ett fantastisk år, eller tiue, vil ieg

være lykkelig for hver dag.

I skspei sf&r ei per skyhøy* iæ§s de§isnersko og venter"

r§**k§i$**ni*kk'n§

Vil du bli donor? Hundrevis ov nordmenn
venter ikø for et nytt oE livreddende orgon,
orgqndonosion.no

- Uten nye lunger
ville jeg trolig ikke

vcert i live. Mot
sluiten irodde jeg

de vrlle komme
sent, sier Sigrid.
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