
M ats ligger utsträckt i sof-
fan. Han har legat där så 
mycket att det har bildats 

en grop i stoppningen. Efter di-
agnosen fick han rådet att hålla 
sig så stilla som möjligt för att 
inte påskynda förloppet. Han viss-
te att ALS innebar en hemsk död, 
men om han inte ansträngde sig 
så kunde hans liv förlängas. I över 
tre år låg han där och fick hjälp 
med allt.

Innan dess arbetade han som 
sköterska inom rättspsykiatrin 
och hans fru Carina som under-
sköterska på Nordhemskliniken. 
Båda älskade sina jobb. De träf-
fades när Carinas bästa arbets-
kamrat, tillika Mats syster, gifte 
sig hösten 2009 och de båda var 
bröllopsvittnen. Mats var en stor, 
trygg och väldigt snäll man med 
glada ögon som skrattade myck-

et. Det sa klick mellan honom och 
Carina, och sedan dess har de 
aldrig varit ifrån varandra.

– Fem månader senare gifte vi 
oss, det var på alla hjärtans dag 
2010, berättar Carina och ser 
varmt på Mats.

Ett par år tidigare hade det kon-
staterats att Mats led av en så 
kallad lillhjärnsatrofi som påver-
kade talet och balansen, troligtvis 
efter slag han fått mot huvudet på 
sin arbetsplats. Han sluddrade 
lite och var något vinglig. Carina 
var orolig för att det kunde röra 
sig om ALS, och några veckor 
efter bröllopet gick Mats igenom 
en medicinsk utredning. Läkaren 
försäkrade paret att Mats inte led 
av ALS och Carina kände sig lugn 
igen.

Men så avled läkaren och en 
ny tog över. Den nya läkaren be-

stämde sig för att göra en ny ut-
redning på Mats. Åtta månader 
efter den första utredningen kom 
det överraskande beskedet: Mats 
har ALS.

– Egentligen spelar det ingen 
roll vid vilken tidpunkt i ett äk-
tenskap man får ett sådant besked, 
det är ju tungt när det än sker. 
Men det här kom så direkt. Vi har 
inte så många fina minnen till-
sammans att se tillbaka på, efter-
som Mats blev dålig nästan direkt. 
Mats sa att jag kanske borde gå 
vidare i livet – det finns ju de som 
gör så – men jag tycker att man 
gifter sig i med- och motgång. Jag 
lämnar honom inte, säger Carina.

Tiden stannade
Det var som om tiden stannade 
för dem. Carina ifrågasatte inte 
diagnosen, utan tänkte att läkarna 

DIREKT UR VERKLIGHETEN

Carina, 47, 
och Mats, 55, 
hade precis 
gift sig när 
beskedet 
kom. Mats 
fck veta  
att han hade 
ALS. Carina 
släppte allt.  

Hon slutade jobba och bestämde 
sig för att göra allt hon kunde 
för sin make den tid de hade 
kvar tillsammans. I tre år levde 
han i soffan och lägenheten  
som i ett ingenmansland, med 
ständig dödsångest. Men något 
var fel. Fruktansvärt fel.

MATS FICK FELAKTIGT  
DIAGNOSEN ALS

Carina och Mats  
förberedde sig på att  
ta farväl av varandra.

Jag levde  
tre år 
i dödens  
väntrum
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