
hade hittat något som de missat 
förra gången.

– Vi stängde av till stor del. Vi 
hade fått två år tillsammans och 
tänkte att ingen har någon garan-
ti för hur länge man lever, oavsett 
om man är sjuk eller inte, säger 
Carina.

Men snart började hon känna 
att det var något som inte stämde.

– Jag läste allt som fanns om 
ALS och det blev mer och mer 
påtagligt att något var fel, fram-
förallt eftersom Mats inte blev 
sämre på det sätt som man ska bli 
av ALS, säger hon.

Flera gånger bad Carina om att 
en ny utredning skulle göras, men 
fick höra att hon måste acceptera 
att det var så här. Dessutom fick 
Mats utskrivet starka narkotiska 
tabletter, preparat som Carina 
kände väl till tack vare sitt arbete 

med missbruka-
re. Hon ville inte 
ge Mats dem, 
hon menade att 
de inte skulle för-
bättra hans till-
stånd. Då fick hon 
till svar att Mats 
inte skulle bli bätt-
re – han skulle dö.

– Jag förhandla-
de med mig själv 
och tänkte att en 
döende människa 
inte ska behöva kän-

na ångest och smärta, så jag  
gav honom tabletterna, berättar 
Carina.

Hon släppte allt. Hon slutade 
jobba och bestämde sig för att 
göra allt hon kunde för sin make 
den tid de hade kvar tillsammans. 
Det fanns inget hopp. ALS är en 
fruktansvärd sjukdom med ett 
ofta snabbt förlopp, och Carina 
vågade inte ge sig bort från hem-
met längre än till affären – tänk 
om det skulle vara Mats sista dag? 
Det ville hon inte ha på sitt sam-
vete.

Otäcka drömmar
Mats dödsångest var svår. På nät-
terna drömde han om att han 
vaknade nästa morgon och inte 
kunde göra sig hörd.

Samtidigt som de inte kom 
framåt med någon ny utredning 
så blev Mats inte heller sämre. I 
tre år levde han i soffan och lä-
genheten, som i ett ingenmans-
land. Mitt i alltihop skulle Carina 
snart få ett efterlängtat barnbarn 
och hon önskade innerligt att 
Mats skulle få leva åtminstone 
tills det lilla barnet var fött. Hon 
lärde sig att ständigt flytta fram 
gränsen: ”Bara Mats hinner upp-
leva det här, och det här...”.

Men det såg mörkt ut. Den sis-
ta tiden kopplades ett palliativt 
vårdteam in i hemmet, när det 
bedömdes att Mats befann sig i 
livets slutskede. Carina försökte 
prata med personalen om sina 
tvivel och fick återigen höra att 
det självklart var väldigt jobbigt, 
men att hon måste acceptera si-
tuationen som den var.

En dag sommaren 2013 fick 
Mats ingivelsen att han ville pro-
va att gå. Då hade han inte rört 

sig på nästan tre år. Alla blev 
överlyckliga när det visade sig att 
han både kunde stå upp och ta ett 
par steg framåt. Men läkaren trod-
de först inte på Carina, utan var 
tvungen att se det med egna ögon. 
Först då var läkaren beredd att 
backa.

Den 14 oktober 2013, efter en 
tio dagar lång ny utredning, ring-
de läkaren och bekräftade att 
Carina haft rätt hela tiden: Mats 
har inte ALS.

Carina berättade den gläd-
jestrålande nyheten för Mats, att 
det ”endast” är lillhjärnsatrofi 
som han lider av, och det är inte 
dödligt. Han kommer att leva.

Ett glädjebesked, blandat med 
sorgsna känslor.

– Det är ju fruktansvärt att lig-
ga hemma helt stilla i tre år och 
tro att man ska dö, när det Mats 
egentligen behövde var intensiv 
träning för att behålla muskler och 
alla funktioner. Så jag trodde att 
vi skulle få mycket stöd med att 
komma tillbaka. Men ett år sena-
re har vi inte fått någonting, säger 
Carina.

Och nu kom nya bakslag. Pa-
tientförsäkringen LÖF, som ska 
skydda den som blir felbehandlad 
i vården, avslog deras ansökan 
samma dag som den kom in. Man 
menade att Mats symtom är så 
lika dem man får av ALS att det 
inte var fel att tolka dem så.

När Carina och Mats överkla-
gade beslutet fick de veta att det 
tar åtta månader att få svar. In-
spektionen för vård och omsorg 
(IVO), som granskar vårdperso-
nal såsom läkare, tog inte upp 
ärendet eftersom preskriptionsti-
den är två år. Och arbetsskadeför-
säkringen på Folksam menar att 
det inte går att bevisa att Mats 
lillhjärnsatrofi har uppstått på 
arbetsplatsen och betalar därför 
inte ut någon ersättning.

Dörrar slog igen på alla håll. 
Ingenstans fanns stöd för åter-
hämtning – tills Mats öde plötsligt 
blev känt på Facebook.

– En ung kvinna hörde talas om 
vår situation och startade en in-
samling på Facebook för att hjäl-
pa Mats att få råd med en privat 
rehabiliteringsträning. Gruppen 
fick snabbt många medlemmar 
och många av dem var supportrar 

från fotbollsklubben IFK Göte-
borg, berättar Carina.

Stort engagemang
En massa okända människor en-
gagerade sig. Mats bjöds in till 
en fotbollsmatch och under 
matchen ställde sig alla på läkta-
ren på Gamla Ullevi upp och 
sjöng ”alla älskar Mats i Göte-
borg” och uppmanade honom att 
kämpa på. Carina såg hur Mats 
växte av stödet.

– Naturligtvis blev vi jätteglada 
när läkaren talade om att Mats 
inte har ALS. Samtidigt tänker vi 
att om han hade fått träning för 
fyra år sedan så hade han kunnat 
gå i dag. Men han får ingen re-
habilitering och beslutet går inte 
att överklaga. Vårt hopp är nu att 
det kommer in pengar till den här 
fonden, men jag tycker att det är 
jättejobbigt att folk donerar peng-
ar. Det är ett fantastiskt initiativ, 
men det vore så mycket trevliga-
re om sjukvården hade gjort det 
i stället.

Framtiden känns trots allt 
mycket ljusare. Barnbarnet Noah 
har hunnit bli två år och de umgås 
intensivt. Han har varit det friska 
inslaget i Mats och Carinas liv, 
gett dem så mycket glädje och 
något annat att tänka på i allt det 
tunga.

Mats är gladare, han har fått 
livet tillbaka och stödet från fot-
bollskillarna har gett honom kraft 
och livsenergi. I höstas stod det 
klart: insamlingen ger honom 
chansen till rehabilitering på se-
mesteranläggningen Vintersol på 
Teneriffa!

– Äntligen kan vi se framåt! 
Resan och vistelsen är bokad och 
om det blir några pengar över så 
har Mats lovat att göra en ”ice 
bucket challenge”, alltså låta mig 
hälla en hink isvatten över honom. 
Sedan ska han skänka pengarna 
till forskningen mot ALS, för han 
vet hur hemskt det är och vilka 
tankar man går igenom, säger 
Carina. n
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Nästa vecka!
Chatarinas man var  

aldrig nöjd

De träffades  
på ett bröllop  
och blev kära.
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