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ISHOCKEY
Clemensnäs Hockey hade tidi-
gare råkat ut för en traumatisk 
händelse som lyckligtvis sluta-
de väl. Därför var de väl förbe-
redda när beskedet kom, att en 
av deras spelare, Tilda Höglan-
der, hastigt avlidit.

Det var för snart tio år sedan när Cle-
mensnäs hockeylag i division I var på 
väg hem från en hockeymatch som 
bussen körde av vägen och lade sig på 
sidan. Med nöd och näppe klarade sig 
alla från allvarliga skador. Det var där 
och då som klubben beslutade sig för 
att ta fram en krisplan.

– Vid bussolyckan hade varken sty-
relsen eller vi på kansliet någon aning 
om vad som hänt. Media ringde vår 
ordförande och ställde frågor men han 
visste inte något, säger kanslisten Ca-
rola Jonsson som var den som fick i 
uppdrag att upprätta en krisplan.

– Det är viktigt att information kom-
mer ut snabbt. Direkt om något hän-
der vet alla i klubben att det är mig de 
ska ringa. Jag meddelar sedan alla i sty-
relsen och övrig personal direkt. Är det 
något riktigt allvarligt kallar jag styrel-
sen till ett möte så snart det bara går.

Information direkt
Ronny Berglund, lagledare i Tildas lag 
pojkar -98, och Gun Normark, lagle-
dare i damlaget, poängterar vikten av 
att ge snabb och korrekt information 
om vad som hänt. När Tilda dog infor-
merades spelarna och deras föräldrar 
och på hemsidan publicerades infor-
mation om det tragiska.

Klubben tog sedan kontakt med 
Skellefteå kommuns POSOM-grupp. 
En grupp som ger psykisk och soci-
al omsorg vid större olyckor och ka-
tastrofer. Gruppen som består av för-
samlingspedagog, diakon och kyrko-
herde samlade spelarna i de båda lagen 

och även föräldrarna till varsin min-
nesstund. Samlingar som också Tildas 
föräldrar Anders, Maria och lillebror 
Nils var med på.

– Det var betydelsefullt att få träffas. 
Vi tände ljus och pratade om att det är 
viktigt att våga sörja och att det är okej 
att vara ledsen, säger Ronny.

Damlaget ställde in den stundande 
säsongsavslutningen.

– Allt ställdes på ända och alla var i 
chock så vi kände att det inte riktigt var 
läge då, säger Gun.

Stort kontaktnät
Klubben tog även ansvar och kontak-
tade rektorerna på skolorna där Tilda 
gått samt där spelare som spelat med 
Tilda i Clemensnäs Hockey går.

– Eftersom det är både i Norr- och 
Västerbotten så har det blivit en hel del 
samtal. Jag har även pratat med kura-
torer på vissa skolor för det är så viktigt 
att Tildas kompisar får den hjälp de be-
höver i en sådan här situation.

Nu är steg ett i krishanteringen över, 
men än återstår mycket arbete.

– Det går inte att forcera fram i ett 
sorgearbete. Det måste få ta tid. Man 
glömmer inte en bästa vän eller en 
backkollega i laget bara sådär, säger 
Carola.

Tildas föräldrar är väldigt tacksam-
ma och nöjda över hur Clemensnäs 
Hockey tacklat denna tragiska hän-
delse.

– De har varit helt perfekta, säger de.
CeCilia edström
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POSOM-gruppen
n Arbetar för att genom psykiskt och 
socialt omsorgstagande på sikt förebygga 
psykisk ohälsa.
n Kallas ut av SOS Alarm och kan vid behov 
upprätta stödcentrum. 
n Ledningsgruppen ansvarar för att stöd 
ges till drabbade personer.

Det Tilda drabbades av var  
aortadissektion. Något som 
är mycket ovanligt bland unga 
människor.

– Det finns fall när unga människor 
drabbats men det är inte många i lan-
det. Oftast uppstår en aortadissektion 
hos äldre personer där man kan här-
leda till åderförkalkning eller andra 
orsaker, säger Jan Stenbaeck, över-
läkare i kärlkirurgi, och som en av de 
som opererade Tilda vid Norrlands 
Universitetssjukhus.

Aortan, den stora kroppspulså-
dern, består av tre skikt. Det som 
hände i Tildas fall var att det innersta 
skiktet sprack sönder medan aortans 
ytterväggar fortfarande var hela.

– Vid en dissektion rivs det inner-
sta skiktet loss av blodströmmen och 
blodet rinner i ett nytt hålrum i kärlet, 
säger Stenbaeck.

Strömmade fel väg
Det här gjorde att Tilda inte förlora-
de något blod utan man kan förenklat 
beskriva det som att blodet började 
strömma fel väg. 

Aortan förgrenar sig sedan ut till 

många olika organ i kroppen till ex-
empel ryggmärg och mage och när 
detta händer, som i Tildas fall, blir 
blodtillförseln till dessa organ kraf-
tigt nedsatt.

Dissektionen var varken tränings- 
eller idrottsrelaterad utan detta var 
medfött och skulle ha inträffat oav-
sett om hon tränat hårt eller ej.

Snabb operation viktigt
Som regel måste den drabbade opere-
ras mycket snabbt när detta inträffar, 
helst inom några timmar. För Tilda 
hände det tidigt på morgonen på skär-
torsdag och hon undersöktes på Skel-
lefteå lasarett till mitt på dagen. Sedan 
åkte hon vidare till Umeå i ambulans. 
En resa där Tilda var vid medvetande 
och var lärde ambulansläkaren myck-
et om hennes största passion i livet, 
hockey.

Operationen i Umeå pågick sedan i 
flera timmar.

– Just efter klockan 21 kom läkaren 
och sa att de inte kunde göra något mer,  
säger Tildas pappa Anders.

– De gjorde verkligen allt de kunde. 

CeCilia edström

Oklanderligt krisarbete 
av Clemensnäs Hockey

”Läkaren sa att de inte 
kunde göra något mer”

Men trots att turneringen ald-
rig blev av för Tilda fanns hon 
med. Ett foto på henne fick plat-
sen längst fram i bussen, i om-
klädningsrummet och i avbytar-
båset hängde hennes tröja och 
de traditionella mjukisdressarna 
till laget fick ett extra tryck med 
Clemens änglavingar och Tildas 
namn.

Framtiden var ljus. Vilma och 
Tilda hade planer. De hade be-
stämt sig för att söka in på hockey-
gymnasiet i Örnsköldsvik om två år. 

I villan, i Tildas rum, hänger fortfa-
rande en affisch på väggen, en affisch 
med Daniel och Henrik Sedin.

– ”Det här är jag och du i framtiden 
Vilma”, så sa hon till mig när jag var 
där och hälsade på, berättar Vilma.

Men så blev det inte. Skär-
torsdag 2012 klockan 21.26 
stängdes respiratorn av och en 
älskad dotter, syster, lagkamrat 
och väns ögon stängdes för all-
tid. Men minnena av Tilda, de 
lever i allra högsta grad.

tildasminnesfond.se
n En minnesfond till Tildas minne 
har upprättats. Fonden delar årligen 
ut ett stipendium för att stödja 
och uppmuntra tjejer som likt Tilda 

kämpar, tränar och brinner för att utöva sin 
idrott.

”Hon blev gladare – det var lite som     att hon hittat hem”

saknad.
Till cupen stål-
bucklan tryckte 
norrbottens  
distriktslag upp 
tröjor till minne 
av Tilda.
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