
mötet
NAMN: 
ANITA LANZ-HAUGSKODT
TITEL: ”DÖDSMORSKA”

För några år sedan satt Anita Lanz-Haug-
skodt ensam på en hotellbar i Stockholm 
och började prata med kvinnan bredvid. 
Kvinnan var vetenskapsjournalisten Ca-
tarina Baldo Zagadou. Det hon inte vis-
ste då var att de tillsammans skulle ge ut 
boken ”Jag vill dö med en ängel vid min 
sida”, som handlar om Anitas erfarenhe-
ter av att vårda patienter i livets slutske-
de. Hon har bott större delen av sitt liv 
i Schweiz, men skrivandet har gjort att 
hon återknutit till sina jämtländska röt-
ter. Nu skriver hon på sin andra bok och 
medverkade i SVT:s ”När livet vänder” 
27 mars. 

ANITA FÖDDES i Lungret, Nälden och 
konfronterades redan som 2-åring med 
döden när mamman dog. Hon växte upp 
hos faster och farbror i Åre och utbilda-
de sig till intensivsjuksköterska i Gävle. 
Efter att ha arbetat ett par år på intensi-
ven i Östersund f lyttade hon till Schweiz 
vid 24 års ålder. Det var först efter en 
skidolycka som hon bestämde sig för att 
arbeta med palliativ vård. Kanske är det 
tack vare sin livslånga erfarenhet av dö-
den som hon så bekymmerslöst samtalar 
om en fråga som många drar sig för att 
ställa: Vad händer när vi dör? 

När hon håller sina föredrag är hennes 
mål att folk ska bli mindre rädda för dö-
den. En vanlig rädsla är att den döende 
ska kvävas till döds. Då förklarar Anita 
att den som har andnöd kan få morfin 
och andra läkemedel som tar bort räds-
lan. Hon brukar be anhöriga vara upp-
märksamma på det ögonblick när den 
närstående andas ut för sista gången. Det 
ger dem ett mål med sin väntan. 

– Alla säger att det ögonblicket är ett 
heligt moment som inte går att beskriva. 
När ett barn föds är du är helt nära nå-
got spirituellt som du inte kan förklara. 
Så är det med döden också, patienten an-
das ut och det blir lugnt i rummet. 

ANITA KALLAS OFTA för dödsmorska och 
menar att det är just så – att själen kan 

behöva hjälp på traven när vi dör liksom 
när vi föds. För att hjälpa patienterna att 
släppa taget gör hon meditationer där 
den döende får föreställa sig en ängel 
i grön klänning som vakar vid sängen. 
När tiden är inne kommer en ängel i gul 
klänning och leder personen över till an-
dra sidan.  

– Ibland har jag en känsla av att de ser 
änglarna. Om det är så eller om det har 
med hjärnfunktionen att göra spelar ing-
en roll. Ofta går jag in till en patient i 
rätt ögonblick, precis när de dör. Jag kän-
ner det på mig.

Anita tror liksom buddisterna att själen 
stannar kvar längre hos vissa människor. 
Särskilt starkt minns hon en bankman 
som ville ligga kvar i hemmet 24 timmar 
efter att han dött. Mycket riktigt kände 
både hon och hans maka en närvaro ef-
ter att döden inträffat – vilket bekräf-
tade Anitas känsla av att det finns något 
mellan himmel och jord som inte kan 
förklaras.

DEN SOM LÄSER ANITAS BOK får insyn 
i hennes nära möten med människor i 
alla åldrar. Även händelsen när hon såg 
änglarna vid en sjuksäng för första gång-
en finns med. Hon brukar hänga upp en 
liten ängel ovanför patientens säng och 
säga ”Om ni vaknar på natten och har 
det svårt. Prata med ängeln. Han svarar i 
tankarna”.
• VAD SÄGER DU TILL DEM SOM TYCKER 
ATT PRAT OM ÄNGLAR ÄR FLUMMIGT?

– Det handlar om att ta bort rädslan 
och ge döden en gestalt. Änglarna är en 
typ av aktiv imagination – en metod som 
jag lärde mig när jag utbildade mig i CG 
Jungs psykologi. Jag är definitivt inte 
f lummig för jag är en intellektuell män-
niska.

Hon uppmuntrar ofta familjer att sam-
las kring den döende och be en bön 
tillsammans med en präst. Som Anita 
uttrycker det är det bra att uppleva ener-
gin som håller samman en familj en sista 
gång innan alla råkar i luven på varan-

dra när det är dags för arvsdelning. En 
del som först varit skeptiska förstår ge-
nom bönen att de förlorar en mor, far, 
syskon eller barn för alltid och stannar 
kvar och samtalar. 

DET ÄR INTE ALLTID självklart att säga ad-
jö till en döende anhörig eller vän, tacka 
för det bra och förlåta det dåliga. Anita 
är övertygad om att det är minst lika vik-
tigt som att välkomna en nyfödd bäbis. 

– Klyftorna mellan den äldre och yng-
re generationen växer när det gäller det 
här. Vi föräldrar har gett våra barn allt 
de pekat på, men samtidigt tagit bort 
dem från allt som hör livet till. Jag frå-
gar ofta om inte barnbarnen ska komma 
förbi och säga adjö. Då säger föräldrarna 
att det inte behövs. 

– Men det finns undantag. Nyligen dog 
en kvinna hemma hos sin dotter och den 
8-årige dottersonen hjälpte kvinnan från 
begravningsbyrån att tvätta och kam-
ma mormor. Jag sa till föräldrarna att de 
gett honom en värdefullare gåva än den 
dyra Ipad han visade upp när jag först 
besökte familjen. 

ANITAS ERFARENHET stämmer överens 
med många ledande doktorers – att den 
döende mår bäst av en individuell be-
handling och att infusioner sällan är 
nödvändiga under de sista dagarna.  

– Studier har visat att munkar uppnår 
ett klarare medvetandetillstånd, dels ge-
nom att meditera, men också genom att 
fasta. En ALS-patient hade i sitt patient-
testamente meddelat att han inte ville 
ha vatten eller näring när sväljningsför-
mågan försvunnit. Vi frågade honom 
flera gånger om dagen om han kände 
törst eller hunger, men han nekade. Kort 
tid innan han dog frågade jag om han 
uppnått ett större spirituellt lugn än 
vi gör under normala omständigheter. 
Han nickade f lera gånger och jag är helt 
 säker att han menade det han sa.
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– Det finns något 
mellan himmel och jord 
som inte kan förklaras
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FAKTA • PATIENTTESTAMENTE

I Schweiz finns det sedan 
årsskiftet möjlighet att välja 
vilka livsuppehållande insat-
ser som ska ges i livets slut-
skede. Dokumentet kallas pa-
tienttestamente, kan laddas 
ner från internet och fyllas 
i med eller utan en läkares 
hjälp. Svårt sjuka får på så vis 

tidigt ta ställning till organ-
donation samt om mediciner 
ska ges så länge det är möj-
ligt eller enbart för att lind-
ra smärta. Testamentet är 
förankrat i schweiziskt lag – 
därmed måste patientens vil-
ja respekteras.  

ANITA LANZ-HAUGSKODT

Ålder: 68 år
Familj: Man, tre vuxna dött-
rar och en hund
Yrke: Sjuksköterska. Specia-
liserad på vård i livets slut-
skede

Född: Lungret, Nälden 
Bor: Utanför Zürich, Schweiz
Bok: ”Jag vill dö med en 
ängel vid min sida”
Aktuell: Medverkade i SVT:s 
”När livet vänder” 27 mars 

Anita Lanz-Haugskodt kallas ofta för dödsmorska och menar att själen kan behöva hjälp på traven när vi dör. För att 
hjälpa patienterna att släppa taget gör hon meditationer där den döende får föreställa sig en ängel i grön klänning 

som vakar vid sängen. När tiden är inne kommer en ängel i gul klänning och leder personen över till andra sidan.  

Anita Lanz-Haugskodt 
uppmuntrar ofta familjer 
att samlas kring den 
döende och be en bön till-
sammans med en präst.
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