
Ett stort gult trähus i kyrkbyn Björsä-
ter, drygt en mil utanför Mariestad, är 
familjen Gutkes hem. En familj som 
kämpar för att vardagen ska fungera 

när sorgen slagit sönder allt, sorgen efter 
Sandra, en älskad dotter och storasyster.

Familjen har bott i Björsäter sedan 2011 
då familjen pappa Martin, mamma Ellenor 
och barnen Sandra, Malin, Marcus och Ras-
mus lämnade Göteborg för Ellenors hem-
trakt i Skaraborg.

Alla trivdes och livet rullade på, det mes-
ta kretsade kring de fyra barnen. Under upp-
växtåren spelade äldsta dottern fotboll, sim-
made och sjöng. När hon gick i åttonde klass 
försvann hennes mens.

– Jag tänkte att det kunde vara något med 
hormonbalansen, säger Ellenor som bokade 

17-åriga Sandra dog i cancer

tid för ett läkarbesök, allt för att försäkra sig 
om att det inte var något allvarligt.

Ellenor beskriver läkarens bemötande 
som nonchalant.

– Vi möttes av orden att det inte fanns nå-
gon anledning till oro, men det påpekades 
att Sandra vägde för mycket. Läkaren tog 
blodprov, skrev ut recept på D-vitamin, 
kopplade in dietist och sjukgymnast för att 
få fart på viktminskningen.

Träning hjälpte inte
Sandra fortsatte som tidigare med att träna 
löparintervaller med sin lillasyster Malin. På 
vårdens inrådan blev hon snart en tonåring 
som ständigt tänkte på sin vikt.

Det hjälpte inte. Mensen kom inte tillba-
ka. Magen växte och behåringen ökade.

– Det var jobbigt för henne, hon var så 
noga med sitt utseende.

Den första läkarkontakten kom att följas 
av många fler.

– Vi upplevde att det inte var någon som 
lyssnade på oss. Allt handlade om vikten. 
Sandra blev uppgiven när viktkurvan gick 
uppåt, trots att hon tränade och åt förståndigt.

Forts på nästa sida

Sandras saker  betyder mycket, 
här visar mamma Ellenor 
dotterns första tennisskor.

Sandra blev 
bara 17 år.
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Sandra sökte vård när hennes  
mens uteblev. Men allt hon fick  

höra var att hon skulle gå ner i vikt.
Två år senare dog hon av cancer, 
nyss fyllda 17 år. Hennes föräldrar, 
Ellenor och Martin, är övertygade  
om att fixeringen vid dotterns vikt 
resulterade i att hennes problem  

inte togs på allvar.
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