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Linda, 22: ”Min hemförsäkring 
räddade mig”
–?Jag var på Patmos i höstas, hos min pojkvän som bor i Grekland, 
berättar Linda Jansson, 22, från Uppsala.

Hon fick ont och upptäckte en knöl på magen. Hon gick först till en lokal 
liten klinik, men blev hänvisad till ett sjukhus på Leros.

”Det var fruktansvärt”
–?Det var fruktansvärt. Det var smutsigt, gammaldags, det fanns ingen 
mat, ingen pyjamas, inga sängkläder, inga gynstolar. Jag blev otrevligt 
bemött och fick föraktfulla kommentarer från läkarna. De visste inte vad 
det var för fel på mig men gav mig antibiotika, säger Linda.

Hon skrev ut sig från sjukhuset och ringde svenska ambassaden som 
rekommenderade en läkare i Aten.

Med svåra smärtor reste hon 13 timmar med färjan. Läkaren undersökte 
Linda, och tog kontakt med SOS International.

–?Efter tre timmar fick vi besked. Min hemförsäkring som jag har genom 
facket betalade allt. Jag visste inte ens att jag hade ett reseskydd.

Hon kom till ett privat sjukhus.

–?Det var jättefint, jag blev väldigt väl omhändertagen.

Det visade sig att hon hade sjukdomen endometrios som gjort att 
tarmen vuxit ihop med bukväggen. Sjukdomen hade också påverkat 
livmodern och ena äggstocken. Hon måste opereras akut.

”Bättre än i Sverige”
–?Läkaren förstod att jag kanske skulle få en traumatisk chock när jag 
vaknade och såg till att min pojkvän och min pappa, som flugit ner, var 
hos mig, och sedan gav han mig lugnande medicin.

–?Vården och bemötandet jag fick var mycket bättre än något jag 
upplevt i Sverige.

Hon stannade i Aten ett par dagar för att läkaren ville övervaka henne. 
Försäkringen betalade hotellrum och taxiresor.

–?Jag vet inte riktigt vad allt kostade, men bara operationen gick på 
över 100?000 kronor. Försäkringsbolaget betalade allt, utan tjafs.

Anders Sandberg
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