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Att donera organ är en 
gåva som ger livet tillbaka 
till någon svårt sjuk 
människa. Rose-Marie 
Asplunds lungor 
kollapsade och hon blev 
tvungen att transplantera. 
Idag andas hon av egen 
kraft och är nybliven 
farmor.

Jag trodde 
aldrig jag skulle 
få uppleva att 
bli farmor

För ett år sedan satt 
Rose-Marie Asplund 
bunden vid en syrgastub 
och kände hur luften 
höll på att ta slut.  
Men plötsligt kom 
telefonsamtalet som gav 
henne livet tillbaka. 
TEXT: HANS P A KARLSSON, 
reportage@egmont.se
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Rose-Marie Asplund hade 
hunnit fylla fyrtio år när 
hon märkte att orken 

blev allt sämre, att hon lätt 
blev andfådd. Men efter många 
år som rökare, ett relativt stil-
lasittande jobb som biblioteka-
rie och ett familjeliv med två 
barn så trodde hon att det 
handlade om dålig kondition.
– Jag har aldrig varit särskilt 
aktiv och när jag gick till vård-
centralen så pratade de om att 
jag skulle se över min kost och 
motion. Jag åt inget direkt 
onödigt, men eftersom jag inte 
orkade röra på mig så gick jag 
ändå upp i vikt, säger hon.
 Det blev värre med åren. För-
kylningarna kom tätare och 
hängde kvar länge. En dag var 
Rose-Marie i simhallen med 
barnen och efteråt ville de bas-
ta. Där i bastun blev hon plöts-
ligt riktigt dålig. Hon fick ing-
en luft och kunde knappt gå, 
men lyckades ta sig till akuten. 
Nu kom utredningarna om vad 
det kunde bero på igång. Det 
var en orolig tid då hon trodde 
att det var lungcancer.

Ärftlig sjukdom
Beskedet kom på den första se-
mesterdagen det året. Rose-
Marie var en så kallad Alfa-1, 
det vill säga hon har en ärftlig 
bristsjukdom som kan leda till 
lungemfysem och andningsin-
sufficiens – en kroniskt ob-
struktiv lungsjukdom som gör 
att lungorna blir som ett såll 
och i förlängningen kollapsar.
 Rose-Marie har den svåraste 
varianten som endast drabbar 
ett fåtal. Båda föräldrarna bar 
på ett anlag, men ingen i släk-

ten har känt till något om 
denna sjukdom.

 När Rose-Marie började 
släktforska så hittade hon flera 
personer som dog i tidig ålder  
i tbc, eller lungsot som det 
kallades, och hon misstänker 
att det kan ha varit samma 
sjukdom som hon har.
– I mitt yrke är jag van vid att 
leta upp information så jag vis-
ste redan ganska mycket om 
vad det handlade om. När jag 
fick min diagnos var jag nere 
på 40 procents lungkapacitet.
 Med mediciner och behand-
ling levde Rose-Marie i tio år 
med diagnosen medan hon 
blev allt sämre. Hon var trött 
hela tiden. Det spelade ingen 
roll om hon vi-
lade eller sov. 
När lungkapaci-
teten var nere på 
25 procent blev 
marginalerna så 
små att varje förändring märk-
tes mycket och en vanlig för-
kylning innebar en oerhörd 
risk.
 Sommaren 2011 drabbades 
Rose-Marie av total lungkol-
laps. Efter ett akut sjukhusbe-
sök som blev fyra veckor långt 
hade hon ständig syrebrist och 
fick en syrgaskoncentrator in-
stallerad i hemmet. Hon blev 
kopplad till en grimma och en 
tolv meter lång slang som 
slingrade sig genom lägenhe-
ten. Rose-Marie fick även en 
mindre bärbar syrgastub som 
varade i ungefär fyra timmar 
för att kunna vistas utanför 
hemmet. 
– Hemmet blev som ett fäng-
else. Barnen brukade skoja om 
att det bara var att följa den 
gröna slangen i lägenheten så 
hittade de mig.
 Under hösten samma år bör-
jade läkaren prata med Rose-
Marie om transplantation.  

Rose-Marie kände att hon inte 
hade något val. Det fanns ing-
en tvekan om att hon ville göra 
operationen.
 Redan innan allt började hade 
hon själv tagit ställning och 
anmält till donationsregistret 
att hon var positiv till att do-
nera sina organ och vävnader 
efter sin död.
– Om man kan tänka sig att ta 
emot ett organ så tycker jag 
självklart att man också ska 
vara beredd att ge.
 Rose-Marie hamnade på vän-
telistan för transplantation. 
Under våren och sommaren 
blev hon allt sämre, hon kände 
att hon inte hade långt kvar. 
Hon trodde inte att hon skulle 
få uppleva någon mer jul med 
barnen. Det var då samtalet 
kom. Även om hon varit förbe-
redd på det och hade en färdig-
packad väska i garderoben så 
vågade hon inte tro att det var 
sant när en koordinator från 
Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset ringde en kväll i augusti 
förra året.
– Det är så svårt att ta in att 
man bara följer med. Jag åkte 
in på natten. Strax innan 
klockan fem rullades jag iväg 
till operation. Jag minns inget 
av det, men jag minns när jag 

vaknade upp och 
kände att jag 
kunde andas själv. 
Det var nästan 
ofattbart. Det var 
som att vakna 

upp till ett nytt liv.
 Slumpen gjorde att Rose-Ma-
rie blev den 500:e lungtrans-
planterade patienten på Sahl-
grenska sedan starten 1990. 
Numera görs ett fyrtiotal lung-
transplantationer varje år. Do-
natorn är alltid anonym.
 Efter fyra veckor var Rose-
Marie redo att åka hem. Bar-
nen hade tagit hand om kat-
terna och läkarna hade 

kalibrerat alla mediciner, ett 
fyrtiotal olika tabletter som 
hon måste ta varje dag. Och 
äntligen kunde hon lämna till-
baka syrgastuben och slang-
arna. 
– Det första året var jag 
tvungen att vara väldigt försik-
tig med infektioner men sedan 
har jag blivit allt mer tålig. 
Snart har jag sluppit hälften av 
medicinerna och de som är 
kvar är i lägre doser. Efter så 
många år av stillasittande så 
har jag nu börjat träna upp 
mina muskler.
 Rose-Marie märker redan att 
hon orkar mer. Hon har skaffat 
ett promenadband att ha hem-
ma och tiden som hon klarar 
att gå ökar stadigt.
– Jag känner att varje dag är 
en glädje och gåva för jag har 
varit så dålig. Innan vågade jag 
inte göra någonting ensam, nå-
gon måste alltid vara med. Jag 
satt bara hemma och väntade 
på att tiden skulle gå och det  
är inget liv. Ofta förstår inte 
människor hur det är, sjuk- 
domen syns inte.

Barnbarn
Rose-Marie har en bit kvar på 
sin återhämtning. I våras drab-
bades hon av en dubbelsidig 
lunginflammation som höll på 
att sluta riktigt illa. Hon fick 
tillbringa sju veckor på sjukhu-
set, det var ett stort steg bakåt. 
Precis samtidigt föddes hennes 
efterlängtade barnbarn, en 
flicka, och det var svårt att 
träffa henne, dels för att hon 
låg på sjukhuset och dels för 
att hon måste hålla sig isolerad 
efter att hon kom hem för att 
inte få en ny infektion.
– Jag är mycket tacksam för de 
nya lungor jag har fått och det 
är viktigt för mig att vårda den 
gåvan. Barnbarn trodde jag 
aldrig att jag skulle hinna få 
uppleva. n
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Bristen på organ gör väntan lång
Bristen på organ gör att väntan blir lång för svårt sjuka patien-
ter. Enligt transplantationslagen från 1996 så är man förmodat 
positiv till organdonation om man inte aktivt har sagt nej. Men 
det är de anhöriga som ska tolka donatorns vilja om han eller 
hon inte har lämnat besked. De har rätt att neka.
– Har man uttryckt sin vilja och anmält det eller har ett dona-
tionskort på sig eller ännu hellre pratar med sina anhöriga så 
besparar man dem mycket lidande, av omtanke om dem, sä-
ger Ulla Nyström, patientkoordinator på Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset i Göteborg. 
Läs mer: www.livsviktigt.se

’’Hemmet 
blev som 

ett fängelse

Rose-Marie
Asplund

Rose-Marie med lilla 
efterlängtade 
barnbarnet Saga som 
föddes i våras.  

Rose-
Marie fick 
nya lungor


