
Kristoffer Olofsson har
klarat två ryggoperatio-
ner i Denver och är på
bättringsvägen. På fre-
dag kväll kommer han
hem till Sverige och
Umeå – glad att operatio-
nerna gått bra, men ock-
så beredd att kämpa för
att få ersättning så att
han kan leva ett drägligt
liv.

– Nu är det nedräkning. Ing-
en kan förstå hur tuffa de
här veckorna har varit. Fast
jag var inställd på det, och
jag visste att den andra ope-
rationen skulle vara värst.
Så blev det också, även om
jag nu nästan känner mig
oförskämt pigg efter den
monsteroperation som
gjorts.

VK har tidigare berättat
om Kristoffer som sålt av
ägodelar, lånat stora sum-
mor pengar och med god
hjälp även av skänkta medel
tagit sig till USA för att få ge-
nomgå operationer för flera
miljoner. Operationer som
inte landstinget i Västerbot-
ten ville satsa på.

Mindre smärta
Bilden på Kristoffers ”hop-
häftade” rygg ger en anty-
dan om vad han gått genom,
och att det lär dröja ett tag
innan han helt återhämtat
sig efter operationerna i
USA. Kristoffer har nu ändå
betydligt mindre smärta än
före operationerna.

– Det svider i muskelfäs-
ten och skulderblad. Min
ryggmärg är illa däran, så
ärrad att till och med jag,
som gammal bondpojk, förs-
tår att det inte är bra… Fast
hade jag inte gjort något så
hade förlamningen vandrat
uppåt.

Han berättar om hur den
amerikanske läkaren, Scott
Falci, fick avbryta 15-tim-
marsoperationen när de hit-
tade en slang i ryggen.

Bomb i ryggmärgen
– De fick avbryta eftersom
de trodde att det var slangen
till smärtpumpen och att
den var kvar. Slangen skulle
tas bort, men fortfarande
finns en del kvar. De hittade
också igentäppta dränage –
och med infektionsrisken
var det som att ha en bomb i
ryggmärgen.

Redan nu har Kristoffer
kunnat lätta på den tyngre
medicinering som krävdes
efter operationerna.

– Nu har jag samma medi-
cinering som jag hade när
jag åkte hit. Samtidigt kan
jag nu sitta i rullstolen utan
skor på fötterna, och du-
scha utan skor – sådant som
tidigare var oerhört smärt-
samt och som jag inte kun-
nat göra på två och ett halvt
år.

Onsdag förmiddag, lokal
tid, ska i alla fall ”häftklam-
rarna” i ryggen tas bort. Re-
dan några timmar senare
har Kristoffer ett uppdrag
på sjukhuset, då ska han ta-

la med andra nyskadade
som är i samma situation.

– Det är det minsta jag kan
göra, med tanke på den hjälp
jag fått här. Och jag vet hur
destruktiv man kan vara i
det här läget.

Längtar hem
Sedan förra veckan bor
Kristoffer i en lägenhet,
motsvarande patienthotell,
intill sjukhuset. Nu har han

sin ”farsa och brorsa” på
plats som stöd. De kommer
att hjälpa honom på hemre-
san, där han också fått hjälp
att göra den så behaglig som
det är möjligt.

– Min läkare i Sverige har
fixat så att jag ska kunna lig-
ga på flyget från USA. Nu
längtar jag hem, även om jag
också kommer att sakna tea-
met här. När jag kommer till
Sverige åker jag hem, åtmin-

stone över helgen. Sedan får
vi se vad som händer.

Även i USA har det fun-
nits intresse för Kristoffer
Olofssons historia och i fre-
dags blev han, tillsammans
med läkaren, intervjuad av
tv-kanalen Fox news. Men
nu ska han hem, och föru-
tom att återhämta sig efter
operationerna ställer han in
sig på nästa kamp.

– Då lämnar jag all infor-

mation till advokaterna. Jag
ska ha tillbaka pengarna det
här har kostat, så att jag ska
kunna klara mig ekono-
miskt i framtiden.
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Det ser ut som om ryggen är hophäftad, men
på onsdagen, lokal tid, är det meningen att
”häftklamrarna” ska tas bort. FOTO: PRIVAT

Kristoffer Olofsson hade, under inledningen av USA-vistelsen, stöd av kompi-
sen Annelie Ramstedt. FOTO: PRIVAT

Det var en jobbig period efter operationerna i Denver, särskilt efter den and -
ra operationen, men Kristoffer mår allt bättre. FOTO: PRIVAT

Han har redan packat och flyttat en gång 
i USA, från sjukhuset till en lägenhet på områ-
det. Nu väntar Kristoffer Olofsson på att han
ska få flyga hem till Sverige.
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Kristoffer Olofsson, till höger, här med broder Krister som ska hjälpa till på hemresan från Denver.
FOTO: PRIVAT


