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Inte är de många, elitidrottar-
na inom läkarkåren. Men visst
finns de. Den senaste är Sofia
Dettmann.

Den sista maj i år tog hon lä-
karexamen vid Karolinska insti-
tutet i Stockholm. I oktober sik-
tar hon på att ta medalj vid Pa-
ralympics, OS för handikappa-
de, i Sydney.

I sommar vikarierar Sofia Dettmann
på spinalenheten vid Sahlgrenska sjuk-
huset i Göteborg, men från september
blir det full koncentration på spelen i
Sydney.

– Det ska bli skönt att kunna fokuse-
ra helt på idrotten ett tag. Men så skulle
jag inte vilja ha det jämt för det skulle
bli tråkigt.

Sofia Dettmann är själv rullstolsbu-
ren – hon är helt förlamad i högra benet
och har bara ytterst lite funktion i det
vänstra.

Bakgrunden är att hon föddes med
en stor tumör på ryggraden, ingen visste
om den förrän hon »kom ut». Dramati-
ken blev stor med iltransport från Väs-
terås till Uppsala för operation.

När tumören tagits bort upptäcktes
att hon var skadad. Efter operationen
fick hon också blodförgiftning och var
väldigt dålig. Inte förrän efter tre måna-
der fick hon lämna sjukhuset och kom-
ma hem.

– Så starten i livet var väl inte den all-
ra bästa, konstaterar hon.

»Fick bli lite kaxigare»
Hon växte upp i Västerås med sina

föräldrar och två systrar, fem respektive
tre år äldre än hon.

– Jag tror att man som förälder till ett
handikappat barn lätt kan bli överbe-
skyddande, lite daltande. Men det satte
mina systrar effektivt stopp för, ler So-
fia Dettmann.

– Det var nog som i vilken familj som
helst för ett yngre syskon. Så jag fick väl
bli lite kaxigare och kämpa för att häv-
da mig. Och kaxig är jag nog nu också,
skrattar hon. Det behövs, om inte annat
så på tävlingsbanan. 

För hon åker inte till Sydney för att

samla pins – utan för att ta medalj.
Idrottskarriären började i tonåren.

Kontakten med idrotten fick hon på ett
läger anordnat av en förening som heter
Rekryteringsgruppen. Den arbetar riks-
täckande med aktiv rehabilitering för
människor i rullstol. I början handlade
det om olika grenar, t ex ridning och boll-
sporter, »men inte på så blodigt allvar». 

Så småningom fastnade Sofia Dett-
mann för rullstolsåkning. Till en början
var hon väldigt all round och körde
bland annat flera maratonlopp – i Stock-
holm, Boston och London.

Men intresset gick senare över allt
mer mot sprinterdistanserna och idag är
det främst 100 och 200 meter hon satsar
på. Härom veckan satte hon nya person-
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liga rekord på båda distanserna – 17,60
respektive 31,28 sekunder, det förra
även svenskt rekord. I Sydney siktar
hon också på att köra 400 meter.

Hennes främsta meriter hittills är ett
guld och ett silver i VM för två år sedan.
Hon har också deltagit i två tidigare Pa-
ralympics, redan som 18-åring  i Barce-
lona 1992 samt i Atlanta fyra år senare.
Det gav till f inalplatser men inga me-
daljer.

För att nå sina mål tränar hon mycket
hårt, dels styrka och dels ren rullstols-
åkning i en speciell stol som är rena ra-
cern. Hon tränar ett par timmar om da-
gen plus att hon emellanåt deltar i trä-
ningsläger. 

I Australien har hon varit två gånger
tidigare, bland annat under en termins
studieuppehåll här hemma »för att läsa
lite annat på universitetet i Newcastle»,
berättar hon.

Beklagar uppdelning i vanlig
idrott och handikappidrott
Hon tycker att det är synd med upp-

delningen i vanlig idrott och handikapp-
idrott. Det är dessutom tråkigt att behö-
va läsa resultaten i media, i den mån de
överhuvud taget rapporteras, under ru-
briken handikappidrott.

– Det behöver ju inte vara så, säger
hon och pekar på just Australien som ett
föregångsland. Där är man kort och gott
en idrottare vare sig man kör rullstol el-
ler springer.

Det var under gymnasietiden som
tanken på att bli läkare väcktes hos So-
fia Dettmann.

– Det berodde till stor del på idrotten.
Jag blev väldigt intresserad av teorin

bakom idrotten, av
träningslära och jag
läste mycket om det,
berättar hon.

I grunden hade
hon redan ett stort in-
tresse för de naturve-
tenskapliga ämnena.

När hon nu kom-
mer som läkare i rull-
stol möts hon i stort
sett bara av positiva
reaktioner.

– Ja, det är ju så
ovanligt med en läka-
re i rullstol så visst tit-
tar folk lite i början,
men i stort sett har re-
aktionerna varit posi-
tiva. Jag har aldrig
blivit negativt bemött,
det kan jag inte säga.
Däremot lite avvak-
tande från en del håll,
till en början, men det
brukar försvinna.
Ganska snabbt blir
både patienter och andra i personalen
positiva när de ser hur mycket jag kla-
rar.

– Sedan frågar människor givetvis
varför jag sitter i rullstol, och det tycker
jag inte är någon stor grej att behöva för-
klara det. Jag tror att om man uppträder
naturligt och rakt så blir det bra reaktio-
ner tillbaka.

Hon tycker att patienterna oftast rea-
gerar mindre än personalen. 

-– Jag har uppfattat att en del i perso-
nalen varit skeptiska till hur jag ska kla-
ra vissa saker. Det har jag också fått
höra många gånger efteråt att »oj, det
där trodde jag inte att du skulle klara».
Själv ser hon inga begränsningar utan
säger:

– Jag tror att jag kan göra allting,
men kanske inte på precis samma sätt
som alla andra. Jag är ju van från övriga
livet att hitta egna lösningar.

Vill bilda familj och få bar n
Efter Paralympics har Sofia Dett-

mann klart med AT i Västerås och Fa-
gersta. Vilken specialitet hon så små-
ningom ska satsa på vet hon inte ännu,
men berättar att barn- och allmänmedi-
cin är två områden som ligger henne
varmt om hjärtat.

Hon har tidigare inte kunnat tänka
sig att jobba inom neurologin för hon
tyckte det skulle komma för nära henne
själv. Men under tiden på spinalenheten
har hennes syn förändrats. Hon har sett
många fördelar med sina egna erfaren-
heter – de ger ett naturligt försprång
framför andra, gör det lättare att förstå
patienterna, anser hon.

Efter studieåren i Stockholm ser hon

flera fördelar med att komma tillbaka
till Västerås. 

– En del är ju att jag har min familj
och några viktiga kompisar där. Dessut-
om finns det mycket bra träningsmöj-
ligheter, även på vintern. Ytterligare en
fördel är närheten till Stockholm, det in-
nebär bland annat att det är lätt att kom-
ma iväg på tävlingar. 

För idrottandet tänker hon fortsätta
med, det är mycket viktigt.

Så småningom vill hon också bilda
familj och få barn.

Arbetar f ör barn i rullstol
Sofia Dettmann räknar med att tiden

vid sidan av läkeriet ska räcka både till
idrotten och till det engagemang hon
har som ledare i Rekryteringsgruppen.

Hon är aktiv i deras barnverksamhet,
hjälper till att ordna sommarläger för
barn i rullstol. Dessutom är hon med i
föreningens internationella verksam-
het, som bland annat innebär att försö-
ka exportera en rehabiliteringsmodell
till östra Europa. 

– Där är rehabiliteringen inte så ut-
vecklad. De är långt efter oss på alla
sätt, framför allt i synen på handikappa-
de. Dessa får vistas på nån institution el-
ler så bor de tre trappor upp utan hiss
och kommer aldrig ut, berättar Sofia
Dettmann.

Själv har hon bil vilket ger henne en
stor frihet. Redan att vara av med den ett
par dagar för service är frustrerande, sä-
ger hon. 

Men snart får hon vara utan den be-
tydligt längre än så, för då åker hon till
Sydney. För att ta medalj.

Tom Ahlgren
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I sitt första läkarjobb möter Sofia Dettmann många
ryggmärgsskadade i rullstol. Bland annat träffar hon varje
dag Terje Himberg-Larsen, som skadades vid ett fall från en
stege för ett par månader sedan.

– Jag åker inte till Sydney för att samla
pins – målet är medalj, säger en
optimistisk Sofia Dettmann.


