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INCONTINENTIA PIGMENTI
Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser för familjer från hela
Sverige. Till varje familjevistelse kommer ungefär tio familjer med
barn som har samma sällsynta diagnos, i det här fallet incontinentia
pigmenti som förkortas IP. Under vistelsen får föräldrar, barn med
diagnosen och eventuella syskon ny kunskap, möjlighet att utbyta
erfarenheter och träffa andra i liknande situation.
Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner kring
aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter
samt det stöd samhället kan erbjuda. Barnens program är anpassat från
barnens förutsättningar, möjligheter och behov. I programmet ingår
förskola, skola och fritidsaktiviteter.
Faktainnehållet från föreläsningarna på Ågrenska är grund för denna
dokumentation om incontinentia pigmenti som skrivits av redaktör
Marianne Lesslie, Ågrenska. Innan informationen blir tillgänglig för
allmänheten har varje föreläsare faktagranskat texten. För att illustrera
hur det kan vara att leva med sjukdomen eller syndromet berättar ett
föräldrapar om sina erfarenheter. Familjemedlemmarna har i
verkligheten andra namn.
Dokumentationerna publiceras även på Ågrenskas webbsida,
www.agrenska.se.
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Hudsymtom vid incontinentia pigmenti, IP
Av barn som föds i Sverige får cirka två barn diagnosen
incontinentia pigmenti, IP, varje år. Det är flest flickor. Av alla
symtom en person med IP kan ha märks hudförändringarna
allra först.
– Det kan vara ett spann av påverkan på huden, från väldigt
diskreta till ganska uttalade hudförändringar, säger Eva
Niklasson, överläkare på Hudkliniken vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg.
Incontinentia pigmenti är en ärftlig sjukdom som medför
hudförändringar med fläckvis ökad pigmentering. Hos de flesta
påverkas också andra organ, som ögon, tänder, hår, skelett och
centrala nervsystemet. Namnet syftar på de typiska
hudförändringarna, vilka uppstår på grund av felaktig kontroll av
utsöndringen av färgämne (pigment) i huden. Vid incontinentia
pigmenti påverkas de strukturer som utvecklas från ektodermet.
Ektodermet bildas i fostrets tredje vecka och är ett av tre cellskikt,
som är början till kroppens olika organ. Eftersom det ektodermala
cellskiktet är förändrat vid IP blir symtomen bland annat i hud, hår
och naglar. Missbildningar i ektodermet påverkar dessutom tänder,
ögon och delar av centrala nervsystemet.
– Hudförändringar drabbar alla med diagnosen IP, samtidigt är det
ett symtom som läker ut med tiden och som inte blir något
bekymmer i vuxen ålder. Det är den första tiden som är besvärlig,
säger Eva Niklasson.
Olika hudsymtom
Namnet incontinentia pigmenti betyder pigmentläckage och syftar
på de brunfärgade områden som är typiska symtom vid IP.
Hudsymtomen har fyra stadier, som bryter ut i kronologisk ordning
men ofta överlappar varandra. Vid födseln består
hudförändringarna av vätskefyllda blåsor på en rodnad hud.
Blåsorna uppträder oftast på bålen, armarna och benen samt i
hårbottnen, däremot aldrig i ansiktet och de klingar av vid cirka
fyra månaders ålder. De övergår i vårtliknande, girlandformade
upphöjningar. De försvinner när barnet är ett halvår. Därefter
inträder hyperpigmenteringen, det vill säga bruna virvelformade
områden som främst uppträder på bålen. Det fjärde och sista stadiet
består av ljusa, hårlösa och tunna hudområden, ofta på benen.
– Hyperpigmenteringarna bleknar ofta med tiden medan de ljusa
fläckarna på benen för det mesta kvarstår livet ut.
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Hudförändringarna blir dock sällan ett större problem, mer än
möjligen kosmetiskt, säger Eva Niklasson.
Hår och naglar
Vissa barn får glesare hår, kala fläckar i hårbottnen och sämre
kvalitet på håret. Nagelförändringar förekommer också, med
fläckar, linjer, gropar och fåror i naglarna. Ibland fattas det naglar.
De kan vara förtjockade eller tunna.
Andra diagnoser
Det kan finnas många orsaker till blåsor i huden. Diagnosen
behöver inte vara IP, påminner Eva Niklasson. Vanligast är att
medfödda blåsor i huden kan bero på bakterier eller en
virusinfektion, till exempel herpesvirus. Det kan också vara andra
blåsbildande hudsjukdomar och andra ektodermala syndrom.
IP
Diagnosen vid IP, ställs på den kliniska bilden.
Om sjukdomen finns i barnets släkt är det enkelt att ställa diagnos.
Vid diskreta symtom tänker kanske ingen på att det är en sjukdom
och det finns förmodligen många odiagnostiserade fall.
– Längre fram när andra symtom uppträder ställs ofta diagnosen,
säger Eva Niklasson.
Vid påtagliga utbredda hudsymtom är det ingen tvekan om vilken
diagnos det är. De flesta hudläkare har IP i bakhuvudet vid
onormala hudsymtom, menar Eva Niklasson.
– Vid misstänkt IP tar hudläkaren en biopsi, ett hudprov för att få
mer information. Det går till så att en liten kolv hud borras ut under
lokalbedövning och skickas till mikroskopisk undersökning.
Biopsin och den kliniska bilden leder till diagnos. Idag går det
också att ta ett blodprov och skicka till laboratorium för en genetisk
analys.
Behandling
Förloppet går inte att förhindra men symtomen kan behandlas till
viss del. Inom sjukvården rekommenderas ofta bad med
kaliumpermanganat det första året. Det förhindrar infektioner.
Eventuell klåda lindras med kortisonsalva. Det finns mjukgörande
salvor på apoteket som kan kännas bra.
– Men när det gäller IP och huden är det tiden som bäst läker
symtomen, avslutar Eva Niklasson.
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Frågor till Eva Niklasson:
Är solen farlig för hudförändringarna?
– Man ska vara lite försiktig i solen. Smörja in barnet med solskydd
och även skydda med kläder. I de tidiga stadierna är barnen så små
att det inte är aktuellt att exponera dem för solen. Bebisar ska
skyddas från direkt solljus.
Finns det bra salvor för torr hud?
– Miniderm och Locobase med eller utan karbamid, Locobase
repair och Decubal kan vara bra för barn. Locobase är en bra kräm,
som vissa föredrar med karbamid, men det kan också ge en viss
sveda. Alla är mjukgörande krämer. Canoderm är en annan salva
som binder fukten. Det är individuellt vad som fungerar och det
gäller att prova sig fram.
Blir det ärrbildningar efter skorpor?
– Det brukar inte bli några bestående ärrbildningar.

Katarina har IP
Katarina två och ett halvt år kom till Ågrenska med mamma
Eva och pappa Thomas.
Katarina är ett efterlängtat barn.
– Vi väntade i tio år på henne. Vi gjorde IVF och detta var vårt näst
sista försök, säger Eva.
De andra äggen hade inte velat fastna, men Katarina ville
uppenbarligen till familjen.
– Vid den tiden hade vi nästan gett upp hoppet. Vi blev så lyckliga,
säger Thomas.
Graviditeten var normal och förlossningen också.
– När jag blev sydd tvättade Thomas Katarina. Jag hörde att han
reagerade på att hon hade blåsor på handleden och att han frågade
sjuksköterskorna vad det var för något, berättar Eva.
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Det var ingen som visste det och alla lugnade Thomas att det säkert
var normalt. Närmaste dygnet kom det fler blåsor och Katarina blev
knallröd på bålen och ryggen. Någon frågade Eva om hon kanske
hade herpes, en könssjukdom. Eva blev riktigt förnärmad, säger
hon.
– Där låg jag nyförlöst och blev plötsligt anklagad för att ha en
könssjukdom. Nej det har jag verkligen inte, sa jag.
Barnläkaren lugnade dem och sa att det inte var något farligt. ’Det
är ju så vanligt med utslag och hormonella förändringar på
nyfödda’, sa hen.
Följande natt vaknade Eva av att en läkare hade kommit in i deras
rum.
– Jag har ett ganska dimmigt minne av det hela, var mellan dröm
och vakenhet då men minns att läkaren sa att Katarina med största
säkerhet hade incontinentia pigmenti. Det var första gången jag
hörde namnet, säger Eva.
Dagen därpå viftade sjukvårdspersonalen bort diagnosen, men
barnläkaren remitterade Katarina trots det till en hudläkare.
Några dagar efter att de hade kommit hem från BB gick de till
hudläkaren som sa att hen tvivlade på att det var IP, eftersom det är
en så sällsynt sjukdom. Läkaren tog i alla fall ett hudprov, en
biopsi. När de skulle gå fick de med sig en utskrift om IP, från
Socialstyrelsens hemsida om sällsynta diagnoser. Hemma läste de
och blev förfärade och fortsatte läsa om det på Internet.
Tio dagar senare ringde telefonen. Thomas tog det, minns Eva. Det
var hudläkaren som berättade att hon hade haft helt fel. Biopsin
visade att Katarina hade IP.
– Vi blev förtvivlade båda två, berättar Eva.
Nu i efterhand är Eva och Thomas kritiska till att de fick beskedet
över telefonen.
– Vi visste ju att det var en oviss diagnos och att det kunde bli en
mörk framtid för Katarina. Läkaren borde inte lämnat oss med den
diagnosen, utan berättat det för oss vid ett personligt samtal öga
mot öga. Den som ger sådana besked måste vara tydlig. Därefter
hade vi behövt en kuratorskontakt på en gång. Det fick vi så
småningom men alldeles för sent, säger Eva.

Genetik
Alla barn med genetiska sjukdomar och deras föräldrar bör
någon gång komma i kontakt med en klinisk genetiker på ett
universitetssjukhus.
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– Det ska ni kräva av er läkare. Klinisk genetik är inte en
behandlande specialitet. Vi medverkar bland annat i
familjeutredningar och diagnostik, samt lägger upp
vårdprogram och riktlinjer för hur barn med sällsynta
sjukdomar ska tas om hand, säger Niklas Dahl som är
professor på Klinisk genetik på Akademiska sjukhuset i
Uppsala.
Niklas Dahl börjar med en kort inledning om ärftligheten.
All information om hur vi ska utvecklas som biologiska varelser
finns i det befruktade ägget. Informationen ligger i de 46
kromosomerna, som utgör 23 par (23 kromosomer från vardera
föräldern). Ett kromosompar är könskromosomerna och de avgör
om det blir en flicka (XX) eller en pojke(XY).
Kromosomen är ”uppsnurrad” som en tvinnad gummisnodd och
dras den ut blir det en DNA-spiral. I DNA-spiralen finns den
genetiska koden i form av en sekvens av bokstäver.
Bokstavskombinationen, i en bit av DNA- spiralen, utgör en gen/ett
anlag. Alla generna har sina specifika funktioner och kodar för ett
protein/äggviteämne.
– Genen är en mall för ett protein. Om det är fel på delar av genen
eller om hela genen är borta uteblir också äggviteämnets funktion i
kroppen, säger Niklas Dahl.
Orsaken till sjukdomen
Orsaken till incontinentia pigmenti, IP, är en förändring i genen,
IKBKG, även kallad NEMO. Genen finns på X-kromosomen och
styr bildningen av proteinet NEMO, som förekommer i nästan alla
celler i kroppen. Proteinet behövs för utvecklingen av vissa organ
hos fostret och för immunsystemets funktion.
– NEMO har bland annat betydelse i den tidiga fosterutvecklingen
av ektodermala vävnader det vill säga kroppens yttre vävnader,
som hud, naglar och hår, samt även för att immunförsvaret ska
fungera. Vid IP är NEMO så förändrat att proteinet helt saknar
funktion, säger Niklas Dahl.
Ärftlighet
IP är en X-kromosombunden dominant sjukdom. Eftersom pojkar
bara har en X-kromosom slutar graviditeter med manliga foster i de
flesta fall med missfall. Det är extremt sällsynt med pojkar som
föds med sjukdomen. Flickor klarar utvecklingen på fosterstadiet
bättre på grund av att de också har en normal X-kromosom, som
kan mildra eller ta över viktiga funktioner.
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För en kvinna med IP är risken att få ett sjukt barn, i praktiken en
sjuk flicka, cirka en tredjedel vid varje graviditet. Det pojkar som
föds är nästan alltid friska, liksom hälften av flickorna. 70 procent
av alla med IP har en identisk genetisk förändring.
Det finns pojkar som överlever med IP även om de är få. En orsak
kan vara att spermien och äggcellen är genetiskt “friska” vid
befruktningen. Tidigt i utvecklingen när embryot består av
exempelvis 16 celler kan det inträffa en mutation i en av cellerna.
Då kan det inträffa en mutation i en av de cellerna. Den cellen
fortsätter att dela sig och bildar senare den del av kroppen som får
mutationen.
– Vi kallar det en somatisk mutation till skillnad från en mutation
överförd via en könscell som gör att mutationen finns i alla
kroppens celler, säger Niklas Dahl.
Om en flicka har IP, som första fall i familjen, och det inte går att
med ett DNA-prov visa att mamman är anlagsbärare, beror det
sannolikast på att en mutation inträffat i en könscell innan
befruktningen. I sällsynta fall kan det också orsakas av att en
somatisk mutation inträffat hos mamman. Mutationen uppkom då
när mamman var ett embryo och de muterade cellerna utvecklades
till bland annat äggstockar. Mamman är då symtomfri anlagsbärare.
– Det handlar då om så kallad gonadal mosaicism. Mutationen
finns i en del av föräldrarnas vävnader, antingen i mammans
äggstockar eller i pappans testiklar och kan ärvas, säger Niklas
Dahl.
Risken är mycket liten för detta och utgör någon/några procent av
alla familjer med IP.
– Enda sättet att vara riktigt säker på att det inte ska upprepas vid
nästa graviditet är att göra en fosterdiagnostik, säger Niklas Dahl.
Två tredjedelar av alla barn som föds med IP har en nymutation.
Det vill säga det är en förändring som inte mamman eller pappan
bär på. Det innebär att återupprepningsrisken är låg cirka en
procent.
Symtombilden vid IP varierar:
•
•
Dokumentation nr 513 © Ågrenska 2016

Hud- och hår-symtom nästan alla
Ögonsymtom
35 procent
10

Incontinentia pigmenti

•
•

Tandavvikelser
90 procent
Neurologiska symtom 30 procent

Vårdprogrammet
Fram till slutet av 1990-talet var inte IP välkänt. Genetikerna på
klinisk genetik i Uppsala fick bidrag från Socialstyrelsen för att ta
reda på mera om sjukdomen och för screening av personer
(sållningsundersökning) med misstänkt IP i Sverige.
– Vi fick ihop trettiofem fall i olika åldrar där vi kunde säkra
diagnosen. Från flickor i förskoleåldern till vuxna kvinnor. Det
fanns en vuxen man också i gruppen, som hade fått egna barn,
säger Niklas Dahl.
Utifrån screeningen gjordes ett vårdprogram som används inom
sjukvården idag.
– Det är några år sedan och en del måste kompletteras. Bland annat
står inget om MR (magnetkameraundersökning) i vårdprogrammet.
Läkaren bör göra en MR- undersökning under den tidiga
spädbarnstiden om det finns misstanke om förändringar i
ögonbottnen eller annan neurologisk påverkan, säger Niklas Dahl.
Finns inte dessa symtom behövs ingen MR.
– Om amningen fungerar bra, barnet verkar suga med normalt
rörelsemönster, ger ifrån sig ljud och om magen fungerar de första
sex månaderna är prognosen vad avser nervsystemet god, säger
Niklas Dahl.
Är diagnosen kliniskt säkerställd ska ett antal undersökningar göras
regelbundet under den tidiga uppväxten. Bland annat undersöks
ögonen kontinuerligt upp till tre månaders ålder, därefter vid sex,
nio, 12, 18 månader, två år, två och ett halvt år, tre år och sex år.
Vid tre års ålder är det dags för en remiss till barntandvården för en
bedömning av tandstatus. När barnet är sex år görs en
röntgenundersökning för fastställande av tandanlag och vid behov
behandlingsplanering i specialisttandvårdsteam.
– Eventuella neurologiska symtom till exempel kramper behandlas
beroende på symtom. Vid sex månader görs en barnneurologisk
undersökning och bedömning och därefter om det behövs en
uppföljning via BVC med remiss till barnläkare och barnneurolog,
säger Niklas Dahl.
Fosterdiagnostik
Har mamman det genetiska anlaget för IP, finns möjlighet att göra
Dokumentation nr 513 © Ågrenska 2016

11

Incontinentia pigmenti

fosterdiagnostik om paret vill ha fler barn. Det görs i
graviditetsvecka 10-13. Eftersom det kan finnas en liten risk för
gonadal mosaicism, hos föräldrarna, kan paret erbjudas
fosterdiagnostik, trots att modern inte påvisats som anlagsbärare.
Det bör föregås av information från klinisk genetiker.
– Vid fosterdiagnostik tas ett prov på moderkakan. En vävnadsbit
tas ut och ur det extraheras fostrets DNA.

Frågor till Niklas Dahl:
Vad ska våra barn med IP tänka på när de vill skaffa egna barn?
– En flicka med IP kan få en dotter med anlaget och en dotter utan
anlaget. Hon kan få ett manligt foster som förmodligen dör under
graviditeten och ett friskt manligt foster. Således är risken i
praktiken 1/3 för att få ett barn (flicka) med IP. Viktigt är att de får
information om fosterdiagnostik och vad IP är.
Sjukdomssymtomen kan ju variera från milda symtom till svåra
hjärnskador.

Katarinas första tid
Det blev ingen lugn spädbarnstid. Alla behandlingar och
undersökningar drog igång med en gång. Först var det bad med
kaliumpermanganat. Eftersom Thomas arbetade och Eva var
föräldraledig så var det hon som åkte upp till sjukhuset flera dagar i
veckan och la den lilla i det lila badvattnet. Badet skulle hindra
infektioner i såren på huden.
– Den tiden, de första fyra månaderna, är som i ett dis. Dels var det
alla läkarbesöken och undersökningarna och så var det oron för vad
som komma skulle. Så fort Katarina ryckte till tolkade vi det som
en CP-skada och blev ledsna. I efterhand kan jag tycka det var synd
att vår oro tog bort mycket av tjusningen med att ha ett litet
spädbarn, säger Eva.
Egentligen var oron just då obefogad. Det gick bra med den lilla.
Hon åt och hon verkade må bra.
Hudförändringarna följde mönstret för IP. Först blåsorna som
övergick i skorpor, sedan de bruna pigmentfläckarna.
– Vi fortsatte att bada henne för infektionsriskens skull hela första
året. Varje dag smörjde vi också in henne i förebyggande syfte med
mjukgörande kräm och det gör vi fortfarande, säger Eva.
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Efter att Katarina fått sin diagnos ville Eva veta om hon var bärare
av IP. Resultatet av testet var att hennes DNA inte visade någon
genetisk förändring. Nu lutar det åt att Katarina fått IP genom
gonadal mosaicism, det vill säga att mutationen finns i en del av
föräldrarnas vävnader, antingen i mammans äggstockar eller i
pappans testiklar och kan ärvas.

Ögonsymtom
Vid IP kan de flesta strukturer i ögat och synsystemet drabbas,
säger Gerd Holmström, som är professor på Ögonkliniken vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Det allvarligaste för synen är om näthinnan skadas. Det kan bero på
att utvecklingen av blodkärlen i ögat går snett. Syre- och
näringsbrist resulterar då i tillväxt av nya sköra och dåliga blodkärl,
som kan orsaka blödningar.
– Ibland bildas också bindväv och det blir en dragning i ögat vilket
kan leda till att näthinnan lossnar. Om detta händer i närheten av
det område som kallas gula fläcken, där synen är som skarpast,
påverkas synen allvarligt, säger hon.
Hornhinnan ska vara klar som ett nytvättat fönster men vid IP kan
barnet få inlagringar i hornhinnan som gör att det blir svårare att se.
– Det brukar dock inte vara något stort problem, säger hon.
En grumling i ögonlinsen, grå starr, kan också förekomma hos barn
med IP. Det går att operera på barn precis som på vuxna som har
åldersförändringar i linsen, säger Gerd Holmström.
Inflammationer i ögat kan också förekomma och även
synnervsskada. Skelning och brytningsfel är ganska vanligt.
– Det finns dock många olika orsaker till skelning och tre procent
av normalbefolkningen skelar. Brytningsfel och att barnet behöver
glasögon är också vanligt i befolkningen och behöver inte vara
symtom på något större fel, men det kan vara det.
Utöver ovanstående ögonproblem, kan barn med IP också ha så
kallad hjärnsynskada, vilket innebär att synbanan i hjärnan kan vara
skadad.
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Studie
I den studie som gjordes på slutet av 1990-talet av klinisk genetik
på Akademiska sjukhuset i Uppsala och som resulterade i ett
vårdprogram för incontinentia pigmenti medverkade Gerd
Holmström som ögonläkare. Hon undersökte synen, tittade med
mikroskop och ögonlampa på ögat och tog kort på de 30 patienter
med IP som deltog. En ortoptist kontrollerade också om skelning
förelåg.
– Av de trettio personerna hade tretton allvarliga ögonproblem. Sju
stycken hade svåra problem med näthinnan. Sju såg bara på ett öga
och en såg inte alls. 13 av 30 skelade, säger hon.
Problem med näthinnan var den vanligaste orsaken till
synförändringar.
Näthinneproblemen debuterar oftast under de första
levnadsveckorna. Ibland kan de förbli oupptäckta.
– I sådana fall kan det uppstå näthinneavlossning senare i
barndomen eller i livet, säger Gerd Holmström.
Behandling
Grå starr opereras och en plastlins eller kontaktlins sätts in i stället
för den grumliga linsen. Vid näthinneproblem kan det vara aktuellt
att behandla näthinnan med laser.
– Ibland räcker det inte med laser, utan det blir aktuellt med annan
kirurgi. Detta är dock extremt ovanligt. Enligt vårdprogrammet ska
barnet genomgå den första ögonundersökningen så snart diagnosen
är ställd i nyföddhetsperioden. Härefter undersöks barnet med
någon veckas mellanrum i ett par månader.
– Det är de första månaderna som är kritiska, sedan går det att fasa
ut undersökningarna allt eftersom.
Om barnet har någon synskada fortsätter ögonundersökningar och
behandlingar åtminstone fram till synen är färdigutvecklad vid åtta
till tio års ålder.
– Barn som har problem med ögonen måste ha kontakt med
ögonspecialist under hela den tiden, säger Gerd Holmström.
Sammanfattningsvis är det vanligt med ögonproblem vid IP, men
det är långt ifrån alla problem som är av allvarlig art.

Frågor till Gerd Holmström:
Är det bara barn som skelar?
– Om ett barn skelar, så finns skelningen oftast kvar när barnet är i
vuxen ålder.
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Hur vet läkaren om skelningen beror på en hjärnskada?
– Det går att göra en så kallad magnetkameraundersökning. Vid
hjärnsynskada kan synbeteendet påverkas. Ögat ser oftast friskt ut
men barnet kan ha svårt att tolka vad det ser, urskilja detaljer och
olika nivåer. Det kan vara tecken på att felet sitter i hjärnan.
Hur rättas skelning till förutom med operation?
– Man måste undersöka om barnet behöver glasögon och upprepa
dessa undersökningar under uppväxten, så att barnet hela tiden har
rätt styrka och glas. När de växer ändras brytningen. Om barnet,
trots glasögonen, har synnedsättning på grund av skelningen, så
måste barnet ha en lapp för det friska ögat viss tid per dag, för att
träna upp synen på det skelande ögat. Med glasögonen på kan
skelningen i vissa fall minska. När synförmågan är bra och om
skelningen fortfarande är störande, opererar vi kanske. Men det är
oftast en kosmetisk fråga och handlar inte om synen då.
När började man med laserkirurgi? Hur gamla är de äldsta
barnen som gjort det?
– Man använde laserkirurgi på för tidigt födda barn först. De har
liknande förändringar på näthinnan som barn med IP. Det har man
hållit på med sedan början på 1990-talet.
Kan problem med synen komma senare i livet?
– Om ögonen undersöks av en ögonläkare i nyföddhetsperioden
och under de första månaderna och levnadsåren, och ögonläkaren
inte hittar något avvikande då, dyker det förmodligen inte upp
senare heller. Ser allt normalt ut vid cirka fyra års ålder, så tillstöter
knappast något senare. I sådana fall är det sekundärt till något
annat.

Katarina och undersökningarna
Familjens barnneurolog såg till att de snabbt kom till olika läkare.
– Den hjälp vi fick att koordinera alla besöken var ovärderlig. Efter
den första tidens kaos gick det väldigt smidigt med vården, säger
Eva.
De kom ganska direkt till ögonläkare och fortsatte att gå dit var
tredje vecka. Nu går de regelbundet men inte lika ofta. Och ögonen
har det inte varit några större problem med.
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– Det har sett bra ut hittills. Det enda är att hon skelar och för att
det ska rätta till sig, har hon fått en lapp som hon har ett par timmar
om dagen på det friska ögat, säger Eva.
Katarina ser dåligt när hon har lappen på och ibland snubblar hon,
därför har de valt att bara ha lappen efter förskolan.
Eva och Thomas fick också remiss till en kurator av
barnneurologen för samtal. Det kändes bra särskilt för Thomas. Eva
hade redan en psykologkontakt.
– Vi behövde allt stöd vi kunde få i det skedet. Första året var ju
ovisst. Vi tänkte båda mycket på sjukdomen, vad som skulle
komma senare och vi tvivlade på de framsteg som vi ändå kunde
se. När hon började gå vid 13 månader kändes det skönt, säger Eva.

Tand-och mun-symtom
Munnen är en känslig del av kroppen som ofta drabbas av
symtom vid olika syndrom.
– Vid IP handlar det framförallt om tänder men också om
saliv. Salivkörtlarna är också ektodermala organ, som
påverkas om ektodermet inte utvecklas normalt under de
första fosterveckorna, säger Johanna Norderyd,
specialisttandläkare vid Odontologiska institutionen och
Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd i
Jönköping.
Johanna Norderyd börjar med att relatera till undersökningen 1999,
som resulterade i vårdprogrammet för incontinentia pigmenti, IP.
– Först ska sägas att vi inte tittar på hur många tandanlag det finns
förrän vid åtta års ålder. Ser vi på vårdprogrammet står det att
barnet ska röntgas vid sex års ålder. Det borde stå åtta år istället,
vid sex år kan man inte vara riktigt säker att alla tandanlagen syns,
säger hon.
Studie
Av de 26 som ingick i studien 1999, saknade sju personer tre till
fem tänder och resten saknade sex eller fler tänder och det är
ovanligt. Sammantaget fattades det tänder hos 85 procent, säger
hon.
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Saliv
Många barn md IP är torra i munnen. Saliven skyddar tänderna från
karies och finns det inte tillräckligt med saliv är det risk för hål i
tänderna. Den som har låg salivsekretion kan också vara känslig i
munnen, säger Johanna Norderyd.
Salivsekretion mäts på två sätt. Barnet får tugga på en paraffinbit
och samla saliv i fem minuter och efter hand spotta ut i ett provrör.
Barnet får också sitta stilla i femton minuter med huvudet
framåtböjt med öppen mun och låta saliven rinna ner i ett provrör.
– Det är inte lätt ens för en åttaåring att klara av att göra något av
detta. Det fordrar att barnet är samarbetsvilligt, har tålamod och
inte sväljer saliven istället för att spotta ut den, säger Johanna
Norderyd.
Tänder
Barn får 20 mjölktänder som vuxen maximalt 32 tänder varav fyra
är visdomständer.
Vid IP är det vanligt med sent tandframbrott.
– De första tänderna får barnet vanligen vid sex månader, men det
varierar mellan olika individer. Hur tidigt eller sent barn får tänder
kan handla om ärftlighet. Om mamman eller pappan fått tänder sent
kanske barnet också får det, säger Johanna Norderyd.
Specialisttandvård
Första besöket hos tandläkaren för att bedöma tandstatus kan leda
fram till diagnosen IP, om barnet inte fått diagnosen tidigare.
– Föräldrar reagerar på att barnens tänder ser konstiga ut. Barn med
IP bör sedan remitteras till specialistbarntandvård, pedodonti. Det
behöver inte betyda att det får sin behandling där, men det är
viktigt att vara känd på specialisttandvården och att få en
behandlingsplanering, säger Johanna Norderyd.
Barnet skolas in på specialisttandvården och får gå på regelbundna
kontroller. Behandlingen av barnet planeras tillsammans med andra
specialister inom tandvård. De som är mest aktuella vid
terapiplanering av barn med IP är specialister i barntandvård,
tandreglering, tandersättningar och kirurgi.
– Det behövs många specialiteter. Det är ett växande barn så det
finns mycket att ta hänsyn till och det är inte bara att sätta in tänder,
säger Johanna Norderyd.
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Vid åtta till nio års ålder röntgas tandanlagen och salivflödet
undersöks.
– Det vanligaste är en stor översiktsröntgen så att vi ser hela
käkarna. Då syns alla tandanlag, säger hon.
Vid IP ser en del av tänderna ofta annorlunda ut. De kan vara
konformade, spetsiga, ha hack i tandskären och på baksidan av
framtänderna kan det vara en liten knopp, en kusp.
– Sådana kuspar kan barnet ha ändå utan att ha IP, men det är
ganska ovanligt. Vi fyller i fåror och ojämnheter med lite
tandfärgad komposit, ”plast”. Det brukar bli bra, säger Johanna
Norderyd.
När det gäller att följa och styra bettutvecklingen behövs en
tandregleringsspecialist, en ortodontist.
För övrigt gäller det att hålla barnens tänder hela och rena. Borsta
tänderna med fluortandkräm två gånger om dagen och vara
försiktig med sockrade produkter. Extra besök på en
tandvårdsklinik för tillvänjning och regelbunden, förebyggande
behandling rekommenderas.
– En del län plastar in tuggytan på alla sexårs-tänder för att skydda
dem extra mycket. Det vanligaste är att det först görs en
riskbedömning och därefter plastas sexårs-tänderna hos de barn
som man bedömer har störst risk att få hål, säger Johanna
Norderyd.
Olika sätt att ersätta tänder
Vid incontinenta pigmenti, IP, formas tänder om, en del barn
behöver tandreglering och tandersättningar.
Det kan handla om avtagbara tandproteser, fastklistrad tandbro med
komposittänder och om fastsittande tandställning med
tandersättningar.
– På små barn sätter vi inte skruvar i käkbenen. Det blir aktuellt
först när barnet vuxit färdigt, avslutar Johanna Norderyd.

Frågor till Johanna Norderyd:
Har den som saknar saliv dålig andedräkt?
– Ja det kan man tänka sig. Den som har dålig andedräkt och söker
för det får ta salivprov och mäta sekretionen. Bakterier sköljs inte
bort på samma sätt utan kan ansamlas.
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Går det att göra något åt låg salivproduktion?
– Stimulera salivkörtlarna så mycket som möjligt genom att tugga
sockerfritt tuggummi är ett sätt. Annars är det bra att använda
saliversättningsmedel. Det går också att tillsätta matolja innan
sväljning. Den som har medfödd låg salivproduktion upplever
oftast inte besvär av det.
Kan tandanlagen för mjölktänder och permanenta tänder skilja
sig åt?
– Ja det kan de. När det gäller formen kan det bli både sämre och
bättre. Saknas en mjölktand är det störst sannolikhet att det också
saknas en vuxentand. Men det kan saknas vuxentänder även om
alla mjölktänderna finns.

När ska barnet ha fått alla sina mjölktänder?
– Ungefär vid två och ett halvt till tre års ålder, men det varierar
stort mellan olika barn.
Vem skriver remiss till specialisttandvård?
– Vanligen den tandläkare som träffar barnet i allmäntandvården.
Det kan också vara barnläkaren som skriver remissen till
specialisttandvården.

När ska vi ta kontakt med specialisttandvård?
– Det är lämpligt att göra det när barnet är runt tre år, men det kan
göras tidigare än så om det finns behov.
Är det en bra idé att skölja munnen med vatten efter måltiden?
– Ja absolut. Eller tvätta med vatten om barnet inte kan skölja. Det
brukar vara svårt att skölja när barnet är under fyra år.

Finns det fluorsköljning för barn?
– Ja det finns, men barn som är små, under fyra år, kan inte spotta
ut så de ska inte skölja med fluor och fluorsköljning. Det brukar
inte rekommenderas alls under sex år. Fluortandkräm vid
tandborstning räcker gott, barnet brukar när det är litet svälja ner
det. När det gäller små barn är det bra att använda så mycket
tandkräm som ryms på barnets lillfingernagel. Be också om råd på
tandvårdskliniken vad som passar bäst för just er och ert barn.
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Vår dotter gillar äpplen. Hur blir det för tänderna?
– Det är syra i äpplen och det kan ge erosioner på tänderna om man
ofta äter äpple mellan måltiderna. Lagom mycket är bra. Har barnet
låg salivsekretion är det en ökad risk för erosioner.

Är det bra med eltandborste?
– Det är jättebra, men det är inte alla barn som tycker om
vibrationerna. Vi rekommenderar gärna eltandborste.

Katarina och tänderna
Katarina är två och ett halvt år och har fått ungefär hälften av de
tänder hon borde ha i den åldern. Hon har precis blivit remitterad
till en barntandvårdsspecialist.
Frågorna är många kring hur det ska bli med tänderna. När kan
Katarina få proteser och hur jobbigt blir det med alla operationer?
Inte minst oroar sig föräldrarna för hur det ska gå i skolan.
– Kommer hennes utseende att bli avvikande? Hon har redan sina
kala hårlösa fläckar på huvudet och bruna fläckar på mage och
rygg. Tänderna blir ytterligare en sak för andra barn att lägga
märke till. Kommer hon att bli mobbad?
Eva hade eksem som barn och det var jobbigt för henne när hon var
i skolåldern.
– Barn är hårda i sina bedömningar. Det är känsligt speciellt i
tonåren hur man ser ut, säger Eva.

Neurologiska symtom
En tredjedel av alla barn med IP har neurologiska symtom. Det
kan vara allt från något enstaka krampanfall till livslång
funktionsnedsättning, säger överläkare Kate Himmelmann,
Regionhabiliteringen vid Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus i Göteborg.
Många neurologiska förändringar finns beskrivna i samband med
IP. Det kan vara hjärninflammation, ischemisk stroke,
hjärnblödning, nyföddhetskramper och epilepsi.
Det kan finnas cystor, avsaknad av funktion i hjärnan och
inflammatoriska reaktioner i CNS, centrala nervsystemet.
– De inflammatoriska reaktionerna kan triggas igång av en
infektion och drabba både hjärna och ryggmärg, säger Kate
Himmelmann.
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Förändrad vitsubstans
Med en MR, magnetkameraundersökning går det att se
förändringarna i hjärnan. Kate Himmelmann berättar och visar
bilder på en flicka med IP vars hjärna har tydliga förändringar i
vitsubstansen. Hon berättar att hjärnan består av grå och vit
substans och att det är i den vita substansen som
informationsöverföringen sker till stor del. Förändringar i dessa
områden innebär en skada på den vita substansen. Det kan bero på
inflammationer, kärlförändringar och blödningar eller att det är
sämre blodflöde.
– Flickan har ännu inga neurologiska symtom och ändå finns de här
förändringarna. Vi vet inte hur och när det kommer att påverka
henne i framtiden. Vi vet heller inte hur vanligt det är att det ser ut
så här bland andra individer med IP. Ännu finns inte tillräcklig
forskning och samlad kunskap om det, säger Kate Himmelmann.
Motoriska symtom
Cerebral pares, CP, är en motorisk funktionsnedsättning som också
förekommer vid IP, säger Kate Himmelmann.
Den som har CP kan ha muskelspänningar och ofrivilliga rörelser.
– Muskelspänningar behandlas medicinskt på olika sätt. Vi på
habiliteringen använder botulinumtoxin (till exempel botox) och
andra muskelavslappnande mediciner, säger Kate Himmelmann.
Epilepsi
Mellan 13 och 25 procent av alla med IP har epileptiska anfall.
Epilepsin kan bestå av allt från frånvaroattacker till stora anfall
med ryckningar i hela kroppen.
– Symtomen dämpas med medicin, säger Kate Himmelmann.

Frågor till Kate Himmelmann:
Kan barn med IP som har förändringar i hjärnan få symtom
senare?
– Det sägs att de kan få senare påverkan men det är ingen som vet
hur vanligt det är.
Är skadorna permanenta eller kan det rätta till sig i hjärnan?
– Det handlar om en ärrbildning och de skadorna förändras inte.
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Kan epilepsi debutera i senare åldrar?
– Det kan den göra, men det är vanligare att epilepsi debuterar i
barndomen, ofta före skolstart. Men alla även de som inte är i
övrigt sjuka kan få ett epileptiskt anfall om hjärnan stressas
tillräckligt mycket.

Katarina har haft tre anfall
I december tappade Katarina all kraft i höger sida och föll ihop.
Detta hände två gånger till på kort tid.
– Anfallen varade inte länge och efteråt var hon som vanligt, säger
Eva.
De gick till barnneurologen med henne, som konstaterade att det
hade hänt och att om det händer en gång till ska en större
undersökning göras med bland annat MR,
magnetkameraundersökning.
– De gjorde ett EEG som inte visade någonting, säger Eva.
– Vi får se hur det blir säger alla läkare. Det är mycket som är
ovisst med den här sjukdomen. Det var skönt med huden och
blåsorna för de följde ett mönster. När det gäller tänderna, synen
och hjärnan går det inte att göra test och förutse hur det kommer
bli. Det är jobbigt, säger Thomas och Eva håller med.

Kommunikation
Personer med neurologiska svårigheter kan ha varierande
problem med kommunikation. Många barn förstår fler ord än
de själva kan uttrycka och en del har inget eget tal. Med hjälp
av olika hjälpmedel och strategier kan kommunikationen
för personer med kommunikationssvårigheter förbättras, säger
logopeden Ingrid Mattsson Müller som arbetar på DART
Kommunikations- och dataresurscenter för personer med
funktionsnedsättning i Göteborg.
Till DART kommer barn, ungdomar och vuxna som har svårigheter
med att uttrycka sig med tal och ibland att förstå talat språk.
Därför behöver de hjälp med att hitta alternativa
kommunikationssätt. Det finns flera liknande center i andra delar
av landet. DART är det dataresurscenter i Sverige som i störst
utsträckning arbetar med forskning och projekt. DART har också
en utbredd kursverksamhet och har utvecklat ett kurskoncept för
föräldrar till barn som har eller riskerar att få
kommunikationssvårigheter. Konceptet har spridits nationellt och
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internationellt och den så kallade Kom Igång kursen hålls i så gott
som hela landet.
Ingrid Mattsson Müller arbetar mycket med Kom Hit-projektet som
handlar om kommunikationsstöd i vårdsituationen för barn med
funktionsnedsättning.
Kommunikation är när någon gör eller säger något som någon
annan reagerar på. Det finns många olika sätt att kommunicera,
exempelvis genom tal, gester, mimik,
teckenspråk, kroppskommunikation, skrift och bilder.
– Alla människor kommunicerar. Oavsett om en person förmedlar
sig på ett medvetet eller omedvetet plan handlar det om
kommunikation med omgivningen. Det ägnar vi oss åt för att till
exempel få närhet, för att lära oss nya saker
eller få något behov uppfyllt, säger Ingrid Mattsson Müller.
Det finns en tydlig koppling mellan kommunikation och
utmanande beteende.
– Kommunikationssvårigheter leder ofta till en frustration, som i
sin tur kan leda till trots och ibland aggressivt beteende. Det är
därför viktigt att hitta bra alternativa kommunikationssätt,
säger Ingrid Mattsson Müller.
Socialstyrelsen ger ut en skrift om utmanande beteenden, ”Att
förebygga och minska utmanande beteenden i LSS-verksamhet.”
– Där tar de upp hur viktigt det är med en fungerande
kommunikation, säger hon.
Kommunikationspass
Kommunikationshjälpmedel av olika slag syftar till att förstärka,
utvidga, utveckla och underlätta kommunikationen. Även den som
har ett tal kan ha nytta av ett ytterligare sätt att kommunicera. Det
finns ingen risk att talet hämmas för att en person lär sig att
kommunicera på flera sätt – forskningen visar tvärtom att
talutvecklingen förstärks om den får stöd i andra typer av
kommunikation. Att visa en bild tillsammans med talade ord skapar
tydlighet eftersom bilden finns kvar i handen en längre stund.
– När tal saknas är det viktigt att uppmärksamma barnets signaler.
Notera hur barnet ser ut när han eller hon är glad, ledsen eller vill
något. Den som vill kan skriva ner informationen i ett så kallat
kommunikationspass, en bok som i jag-form beskriver hur just den
här personen kommunicerar. Det kan underlätta för
skolpersonal, assistenter och andra som kommer i kontakt med
barnet, säger Ingrid Mattsson Müller.
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Olika kommunikationssvårigheter
Kommunikationssvårigheter kan visa sig på olika sätt. En del
förstår bra men har svårt att uttrycka sig. Andra kan prata bra men
har svårare med förståelsen. En del har mer pragmatiska
svårigheter, det vill säga svårt att förstå hur språket ska användas i
samspel med andra.
En person som inte blir förstådd riskerar att kommunicera mindre.
– Det är viktigt att veta att detta går att bryta med kunskap och
medvetenhet! säger Ingrid Mattsson Müller.
Ofta behöver omgivningen fundera på och eventuellt förändra sitt
eget sätt att kommunicera för att underlätta för personen med
kommunikationssvårigheter. En tumregel kan vara att använda sig
av en responsiv kommunikationsstil, som ser ut såhär:
1. Titta och lyssna: Se vad personen gör, var uppmärksam på
signaler.
2. Vänta och förvänta: Visa att du väntar dig ett svar eller en
reaktion. Att vänta är ofta nyckeln till en kommunikation, ibland är
tid allt som krävs.
3. Tolka och bekräfta: Tolka och bekräfta vad personen gör,
kommentera vad du ser.
Enligt Sveriges rikes lag och den nya patientlagen, från 2015, har
alla rätt att kommunicera.
– I den Nya patientlagen står det att personalen ska informera så att
patienten förstår. Det är en grannlaga uppgift. Vi har också FN:s
konventioner som reglerar rättigheter för olika grupper till exempel
Barnkonventionen och Konventionen för personer med
funktionsnedsättningar, säger Ingrid Mattsson Müller.
Alternativ kompletterande kommunikation
AKK är en förkortning av ”Alternativ och Kompletterande
Kommunikation” och är till för alla som har behov av ett alternativt
sätt att uttrycka sig. Förutom bilder, tecken, symboler,
kommunikationsapparater och datorer finns idag också appar till
smarta telefoner och surfplattor som kan användas i samma syfte.
Appen Fotokalendern används till exempel för struktur, minne och
berättande. Apparna Widgit Go och Grid Player är två andra
populära appar, som används för att uttrycka sig.
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Här går att få information och tillgång till AKK- hjälpmedel:
• Logoped, arbetsterapeut eller pedagog på habiliteringen kan
hjälpa till att skapa ett bildstöd. Logopeden förskriver också
talande kommunikationshjälpmedel samt pärmar och fickor
för bildstödet.
• Den lokala hjälpmedelscentralen.
• DART lägger ut en del symbol-och bildkartor på webben.
Adressen är: www.dart-gbg.org På hemsidan kan du också
läsa mer om DARTs kursutbud.
• På bildstod.se, kan den som vill söka efter bildstöd som
andra har gjort, eller också skapa ett eget. Det krävs en
kostnadsfri registrering. (Undvik webbläsaren Internet
Explorer).
• På webbsidan appstod.se går det att få tips på och
information om appar för kommunikation. Man kan också
lägga in egen information och kommentarer.
• Tips: sök på ”IKTpedagog” på youtube för
instruktionsfilmer för olika kommunikations- appar.
Användbara webbadresser för kommunikationsstöd:
www.bildstod.se (bildstödsverktyg – registrera och logga in)
www.appstod.se (information om appar för kommunikation och
kognition)
www.kom-hit.se (kommunikationsstöd i vårdsituationer)
www.akktiv.se (föräldrautbildning)
www.dart-gbg.org diverse information, tips och material
http://habilitering.se/stockk/information-och-material (SToCKK)
diverse information, tips och material
http://www.lul.se/Landsting--politik/Verksamheter/Halsa-ochhabilitering/Verksamhet/Hjalpmedelscentralen/Center-forkommunikativt-och-kognitivt-stod/ (eller googla ckk uppsala)
diverse information, tips och material

Ågrenskas pedagogiska erfarenheter
Pedagogik vid sällsynta funktionsnedsättningar bygger på
medicinsk- och specialpedagogisk kunskap samt information
om barnets förutsättningar och behov.
Barnteamet på Ågrenska har bred kompetens och stor
erfarenhet av barn med olika diagnoser.
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– Vi är noga med att anpassa innehållet så att
förutsättningarna för barnen blir så bra som möjligt under
vistelsen, berättar Elisabeth Lundquist, specialpedagog på
Ågrenska.
Barn som har IP, har olika kombinationer av symtom som
förekommer i varierande svårighetsgrad, vilket får komplexa
konsekvenser. Det är därför viktigt att alltid se varje individs
behov. Med detta som utgångspunkt utformas programmet för
barnen och ungdomarna under veckan.
Personalen läser in medicinsk information och samtalar med
föräldrarna om barnens behov och intressen. Information hämtas
även in från barnens förskola och skola. Därefter planeras veckans
aktiviteter för barnen.
Samverkan
Det är viktigt att de som finns kring barnet samverkar. Det handlar
om personal i sjukvård, habilitering, barnhälsovård och elevhälsa,
kommunens resursteam och specialpedagogiska skolmyndigheten.
Delaktighet
Ett övergripande mål för familjevistelsen på Ågrenska är att barnen
ska känna sig delaktiga. Det pedagogiska arbetet utgår från ICF,
Internationell Klassifikation av Funktionstillstånd, funktionshinder
och hälsa. Det är WHO:s begreppsram för att beskriva hälsa och
funktionsnedsättning. Modellen tar hänsyn till kroppsliga och
omgivande faktorer och dess dynamiska samspel. Samtliga är lika
viktiga för hur man kan påverka och genomföra olika aktiviteter
och hur delaktig en person kan känna sig.
Eftersom en funktionsnedsättning ofta är bestående, blir de
omgivande faktorerna och att göra dem så bra som möjligt, mycket
viktiga.
Vad är det som underlättar i vardagen för era barn?
Frågan ställs till föräldrar och personal.
Någon nämner att det är viktigt att vara delaktig och känna sig
behövd, barnet måste få vara med och hjälpa till både hemma och i
förskola/skola. En person säger att kommunikationen mellan vuxna
och barn måste fungera för att alla ska må bra. Att bli förstådd i
skolan är viktigt. Barnet måste få ta tid på sig och känna att
pedagogen lyssnar och är närvarande. Kontinuitet mår barnet bra av
säger en person.
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För att allt detta ska fungera är det flera olika faktorer som
påverkar. Det är barnets egna kroppsliga förmåga, men också
omgivningsfaktorer (attityder, sociala sammanhang och den fysiska
miljön). Många av de goda erfarenheterna beror på att miljön
anpassats så bra som möjligt efter barnets behov och
förutsättningar, vilket skapar delaktighet.
Särskilda mål
Syftet med barnens aktiviteter på Ågrenska är att erbjuda en trygg
miljö men också att skapa förutsättningar för en ökad självkänsla.
Barnen blir bekräftade och får känna att de lyckas.
– Stimulerande upplevelser startar den goda cirkeln och väcker
barnens lust att ta egna initiativ, vilket leder till ökad aktivitet och
påskyndar utvecklingen, säger Elisabeth Lundquist.
En del barn med IP har inlärnings-och koncentrations-svårigheter.
En lugn miljö, fasta rutiner och tydlig struktur kan då underlätta.
– Vi har bland annat scheman som i ord och bild berättar vad som
ska hända under dagen. Då ser barnen vad vi ska göra och i vilken
ordning, säger Elisabeth Lundquist.
De yngre barnen har en samling varje morgon där veckans dagar
har fått en egen färg och doft, som barnen får lukta på i en
doftflaska. Det underlättar uppfattningen av vilken dag det är och
hur mycket som är kvar av veckan.
De äldre barnen har också samlingar. Alla, med eller utan diagnos,
har nytta av ordning och reda.
De allra flesta vuxna har kalendrar och god kunskap om vad som
förväntas av dem på jobbet varje dag. Specialpedagogik för barn
med särskilda behov bygger på precis samma principer om
tydlighet och struktur.
– Tidshjälpmedlet ’timstock’, finns som app. Det kan vara bra för
lite äldre barn och tonåringar som är mer känsliga för att sticka ut
gentemot sina kompisar, säger Elisabeth Lundquist.
Vår miljö är anpassad både inne och ute efter barn med olika
funktionsnedsättningar. Var sak har sin plats vilket också
underlättar för barn med synnedsättning
Den som vill ha tips och råd om aktiviteter är välkommen att ringa
till Ågrenskas barnteam.
Länktips
http://www.skoldatatek.se/verktyg/appar
http://www.skolappar.nu (appar kopplat till det Centrala innehållet
i Lgr 11)
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http://www.appstod.se (samlingsplats för appar som stöd,
myndigheten för delaktighet)
• http://www.bildstod.se (bildprogram)
• www.varsam.se
• www.komikapp.se

Syskonrollen
Syskon till barn med funktionsnedsättning behöver kunskap,
att få träffa andra och ha någon som lyssnar på dem. Det visar
forskning och Ågrenskas syskonprojekt.
– Vi försöker stötta dem i deras roll i våra syskongrupper,
berättar Samuel Holgersson, sjuksköterska i Ågrenskas
barnteam.
Syskonrelationen är speciell eftersom den oftast är den längsta
relation vi har i livet. Den är fylld av gemenskap och kärlek, men
präglas också av rivalitet, avund och konflikter. Vad som
dominerar kan vara olika och även ändra sig över tid.
– Vi vill ge redskap i rollen som syskon till en syster eller bror med
funktionsnedsättning, säger Samuel Holgersson.
Under veckan utgår personalen från syskonets behov och frågor,
för att de ska få strategier att hantera sina känslor och sin vardag.
Under familjevistelserna på Ågrenska har barnteamet utarbetat ett
program för syskonen som utgår ifrån kunskap, känslor och
bemästrande. Kunskap ges utifrån frågor om diagnosen som
syskonen arbetat fram tillsammans. Känslor hanteras genom ett
öppet och tillåtande klimat, där alla ska känna sig bekväma med att
prata fritt.
Bemästrande handlar om att hitta strategier i vardagen, om att
utbyta erfarenheter med andra syskon och att sätta ord på sådant
som kan kallas för ”dåliga hemligheter”.
Känslor och frågor
Att få ett syskon med funktionsnedsättning väcker många frågor
och känslor. Det är en orolig tid. Den nya situationen påverkar
vardagen och syskonrollen.
Ett flertal studier visar att syskon har bristfällig kunskap om sin
syster eller brors funktionsnedsättning och vilka effekter den ger.
Studier visar också att föräldrar tenderar att överskatta barns
kunskap och vad barn förstått.
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Syskonens program
Den första dagen på Ågrenska är det fokus på syskonet som har IP.
Syskonen berättar om sig själv eller sin familj om man vill. Andra
dagen börjar man fundera kring diagnosen och formulera frågor till
sjuksköterska eller läkare. Till dem kan de ställa alla frågor de har.
Informationen om diagnosen utgår alltid från barnens egna frågor
och funderingar.
I de yngre åldrarna räcker det ofta att syskonen får ett namn på
sjukdomen och en kort beskrivning av hur den påverkar deras bror
eller syster. Från och med nioårsåldern växer en mer realistisk syn
på tillvaron fram. Barnen inser att villkoren är olika. De börjar se
och förstå konsekvenser av syskonets sjukdom. Frågorna kan
handla om hur det ska gå för deras bror eller syster i skolan och hur
framtiden ser ut.
I äldre syskons frågor hörs ofta skuld, skam och sorg. Skuld över
att de själva inte fick funktionsnedsättningen. Men också sorg över
att inte ha fått ett syskon som alla andra. Under samtalen får frågor
som de burit på länge en chans att luftas.
Som syskonet som trodde att systern hade mist sin syn för att hon
pussat på hennes öga.
– Prata med barnen. Allt man pratar om mister lite av sin farlighet,
säger Samuel Holgersson.
På onsdag och torsdag finns det chans till reflektioner och fortsatta
samtal kring syskonets egna känslor. Syskonen träffas i små
grupper. Ofta är det första gången de träffar andra som har bröder
eller systrar med samma diagnos.
Utöver samtalen gör syskonen olika samarbetsövningar. De kan
göra kamratbanan som består av äventyrsbanor där de får agera
tillsammans för att klara övningarna.
Att lära känna varandra och ha roligt tillsammans lägger grunden
för samtal där de kan dela hemligheter, känslor och strategier.
Personalens uppgift i samtalen är att bekräfta barnens känslor, inte
avvisa dem genom att ge tröst. Det är viktigt att syskonen får lufta
det svåra.
De behöver veta att det är okej att känna som de gör och att de inte
är ensamma i den känslan. Det osagda kan lätt kännas som en
klump i magen eller någon annanstans i kroppen. I familjen är det
kanske inte alltid så lätt att prata eftersom föräldrarna har så
mycket att göra med barnet som har funktionsnedsättning och
syskonet vill inte belasta dem.
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Berättelsebok
Under veckan skapar syskonen en berättelsebok om sig själv, om
diagnosen och om sina egna strategier. I boken ritar de av sin hand,
som en symbol för dem själva. Vid tummen ska de rita två saker de
är bra på. Vid pekfingret saker de vill ska hända om två år. Vid
långfingret, vad andra säger de är bra på. Vid ringfingret drömmar.
Och vid lillfingret modiga saker de gjort.
Innehållet i veckan går ut på att skapa ett öppet och tillåtande
klimat där det är okej att prata känslor och ha drömmar. Då kan
även de bra sidorna av syskonskapet få plats.
Vardagstid med föräldern
Ett vanligt problem är att syskonet inte tycker det spelar någon roll
vad de gör eller hur bra de är i skolan. Föräldrarna tar det bara för
självklart att de är duktiga och tar ansvar.
Brist på egen tid med föräldrarna är också något som syskonen
pratar om. Nästan alla vill ha mer tid med mamma eller pappa.
– En pappa som skjutsade sitt barn till ridningen lade till fika
efteråt. Tack vare det blev turen som tidigare var ytterligare ett
stressmoment en egen stund tillsammans varje vecka, säger Samuel
Holgersson.
Syskonens egna tips till föräldrarna är att de ska berätta om
diagnosen och vad den innebär. De ska prata om hur den är idag
och hur den kan bli i framtiden.
Men det är inte bara jobbigt att ha ett syskon som har
funktionsnedsättning. Forskning kring syskonskap visar att barnen
har ökad mognad jämfört med jämnåriga, stark empati,
engagemang, ansvarskänsla och att de ofta lyfter fram positiva
upplevelser i familjen.
Läs mer om Ågrenskas syskonarbete på www.syskonkompetens.se
På hemsidan finns bland annat verktyg för samtal och lästips i
ämnet. Där finns också filmer som illustrerar olika situationer och
frågeställningar. De bygger på föräldrars egna berättelser.
http://www.agrenska.se/sida/Syskonkompetens/Syskon/Pratmandl
ar-och-syskonkarlek/

Munhälsa och munmotorik
– Vi rekommenderar att barn med särskilda behov tidigt har
kontakt med tandvården, gärna med en
barntandvårdsspecialist. Om det finns svårigheter med tal,
språk och ätande behövs även kontakt med logoped.
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Det säger specialisttandläkare i barntandvård Joanna
Malinowski och logoped Lotta Sjögreen, på Mun-H-Center i
Hovås.
Mun-H-Center ligger i anslutning till Ågrenska på Lilla Amundön
samt på Odontologen i Göteborg. Det är ett nationellt
kunskapscenter med syfte att samla, dokumentera och utveckla
kunskap om tandvård, munhälsa och munmotorik hos barn med
sällsynta diagnoser. Kunskapen sprids för att bidra till ett bättre
omhändertagande och en högre livskvalitet för de berörda
patientgrupperna och deras anhöriga.
I Sverige finns ytterligare två kompetenscentrum för sällsynta
diagnoser som rör munhälsa, i Umeå och i Jönköping.
MHC-basen
Genom samarbetet med Ågrenska kring familje- och vuxenvistelser
träffar Mun-H-Center många personer med olika
funktionsnedsättningar och sjukdomar. Efter godkännande från
föräldrarna gör en tandläkare och en logoped en översiktlig
undersökning och bedömning av barnens munförhållanden.
Observationerna, tillsammans med information som föräldrarna
lämnat, ställs samman i en databas.
Kunskap om sällsynta diagnoser sprids via Mun-H-Centers
webbplats (www.mun-h-center.se), Facebook, You Tube och via
MHC-appen. Kortfattad information om sällsynta sjukdomar och
tand- och munvård, finns på www.mun-h-center.se
Tand- och munvård för
barn och ungdomar med särskilda behov
Det är en stor fördel om den förebyggande tandvården är så bra att
en god munhälsa kan bevaras. Att komma igång med goda vanor
tidigt är viktigt. Alla bör använda fluortandkräm och borsta
tänderna två gånger per dygn. Att borsta barnets tänder i två
minuter är önskvärt men inte alltid genomförbart. För de yngre
barnen kan sång vara till hjälp, ett timglas eller ett tidur är också ett
utmärkt hjälpmedel. Tandvården rekommenderar föräldrar att
hjälpa sina barn med tandborstningen och att borsta två gånger om
dagen. För att underlätta tandborstningen tipsar tandläkare Joanna
Malinowski om att det är bra att stå bakom barnet och använda den
egna kroppen som stöd. Fluorsköljning är ett komplement för att
minska risken för karies, för de barn som inte kan spotta
rekommenderas en skumgummitork, (Proxident muntork) som går
att fukta i fluorlösning och badda tänderna med
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– Då kommer man åt bättre och det blir lättare att borsta. Yngre
barn och barn med nedsatt bålstabilitet kan man exempelvis låta
ligga i en säng eller på golvet när man borstar barnets tänder.
När nya kindtänder kommer är det extra noga med tandborstning
av groparna på tuggytan. De kan också förseglas med plast för att
minska risken att få hål.
Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta
munvården. Tandvårdspersonalen hjälper gärna till att individuellt
prova ut lämpliga hjälpmedel.
Vid årliga undersökningar på tandklinik är det viktigt att
tandläkaren får kännedom om barnets aktuella hälsa och
medicinering, då det kan påverka salivens kvalitet och ge
muntorrhet med ökad risk för karies, (hål i tänderna), samt
erosioner (frätskador på tänderna) som följd. Kontroll av
bettutveckling, käkleder och muskulatur i käkarna är viktig att
utföra förutom sedvanlig kontroll av munhygien, tandkött och
tänder. Det föreligger ett behov av förstärkt tandvård, och barnen
bör kallas in för kontroll samt vid behov fluorlackning minst två
gånger årligen.
För barn som inte tycker om tandkrämssmaker finns särskilda
tandkrämer utan smak. Det finns också tandkrämer som inte
skummar så mycket till exempel Zendium och Saloten.
Mun-H-Center och specialistkliniker för pedodonti erbjuder barn
och ungdomar med särskilda behov ett anpassat
tandvårdsomhändertagande efter remiss.
Vad har vi sett idag?
På Ågrenskas familjevistelse deltog fyra barn med diagnosen IP. De
var emellan två och ett halvt år och nio år.
– Det är glada och positiva barn med välskötta munnar och fina och
rena tänder. Det saknas både mjölktänder och permanenta tänder,
säger Joanna Malinowski.
Nedsatt salivsekretion, som kan förekomma hos barn med IP,
innebär ökad risk för karies. De små salivkörtlarna ligger i
munslemhinnan och de har en smörjande effekt. Det är de man
misstänker är påverkade vid IP. Mediciner kan också ge muntorrhet
och det finns en lista på 1177.se där det går att se vilka mediciner
som påverkar salivkörtlarna.
– På websidan 1177 kan man också få reda på mera om särskilt
tandvårdsstöd som kan komma ifråga när barnet närmar sig vuxen
ålder, säger Joanna Malinowski.
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Munmotorik
Barn med IP som har en motorisk funktionsnedsättning kan även ha
påverkan på sin munmotorik. Munmotoriken är viktig för många
funktioner i munnen, som att prata, äta och kontrollera saliven.
Om barnet har behov av oralmotorisk träning kan en logoped hjälpa
till med utredning, behandling och rådgivning.
– Det är jättebra med tvärprofessionella samarbeten där olika
specialister som har med barnet att göra kan samverka för att nå
bäst resultat, säger Lotta Sjögreen.
Vid behov utreder logopeden om barnet har talsvårigheter och
behöver oralmotorisk träning.
Läs mer om hur man kan stimulera oralmotorisk förmåga i
vardagssituationer i den nya skriften ”Uppleva med munnen”. Den
går att beställa via Mun-H-Centers hemsida:
www.mun-h-center.se

Frågor till Joanna Malinowski:
Hur länge ska man borsta tänderna på barn. Det är svårt att få
till två minuter?
– Ja det är det. Men det finns bra hjälpmedel som till exempel ett
timglas. Kanske kan barnet tycka att det är intressant.
Vad finns det för alternativ till flurorsköljning?
– Fluxident muntorr, går att badda med efter tandborstningen. Det
går också att smörja munnen och tänderna med fluortandkräm efter
tandborstning. Är det en god tandkräm som barnet trivs med lägg
lite på tungan!

Samhällets övriga stöd
Det finns en del stödinsatser som går att få genom LSS- Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, som kan vara
aktuella för en del barn med IP.
– Bland annat gäller det anhörigstöd och korttidsvistelse hos
stödfamilj eller på korttidshem, säger socionom Cecilia Stocks,
Ågrenska, som berättar om de olika typerna av stöd som
erbjuds i kommunen.
Dokumentation nr 513 © Ågrenska 2016

33

Incontinentia pigmenti

Sedan den 1 januari 2015 gäller en ny patientlag, som stärker
patientens ställning. För patienten innebär det att det blir lättare att
välja öppenvård i andra landsting och att till exempel få en ny
medicinsk bedömning.
Det har gjorts undersökningar om att patienter som får svåra besked
tar in väldigt lite information, cirka 15 procent tas emot. Med den
nya patientlagen har man tagit fasta på det. Genom lagen har kravet
ökat på landstingen att informera patienten och försäkra sig om att
patienten har förstått informationen.
– Det som vården formulerar till patienten är inte alltid lätt att
förstå om föräldern är skärrad och orolig. Det pågår ett arbete med
att se till att vården informerar flera gånger så att det finns
möjlighet att landa i ett besked och prata om det igen. Jag vet inte
hur det tillämpas, men det finns en god ambition i den här lagen,
säger Cecilia Stocks.
Mer information om lagen finns på nfsd.se och 1177.se
LSS
Samhällets övriga stöd utgår från två lagar; LSS (Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade) och Socialtjänstlagen,
SoL.
LSS ger stöd för insatser och särskild service för personer:
1) …med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd.
2) …med betydande eller bestående begåvningsmässigt
funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av
yttre våld eller kroppslig sjukdom
3) …med andra varaktiga fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett
omfattande behov av stöd eller service.
Avlösarservice i hemmet
– Den här insatsen finns för att anhöriga ska få möjlighet till
avkoppling och till att uträtta ärenden utanför hemmet. Det kan
vara så att det handlar om små barn som kräver omvårdnad och
mycket tillsyn och då kan familjen få hjälp i hemmet av en
avlösare, säger Cecilia Stocks.
Avlösarservice kan erbjudas både som regelbunden insats eller som
lösning vid akuta behov. Behovet bedöms individuellt från fall till
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fall.
– Det är viktigt att tänka på att avlösarservice kan påverka
vårdbidraget. Man måste komma ihåg att meddela
Försäkringskassan vid nya beviljade insatser, annars kan personen
bli återbetalningsskyldig, säger Cecilia Stocks.
Korttidsvistelse / stödfamilj
– Korttidsvistelse i en stödfamilj eller på ett korttidshem; Ågrenska
har ju till exempel sådan verksamhet, syftar både till att ge
avlösning och mer tid för syskonen, men också för att tillgodose
barnets behov av miljöombyte och rekreation och inte minst nya
kompisar, säger Cecilia Stocks.
Tanken är alltså att barnet ska få möjlighet till personlig utveckling.
Korttidsvistelse kan bli aktuellt redan i tidig ålder.
– De flesta börjar på korttidsvistelse i skolåldern och i början bara
på dagtid, innan de känner sig mogna att sova över. I tio-tolv års
åldern kan det bli aktuellt att sova över, säger Cecilia Stocks.
Hit kan man vända sig för att få hjälp med stödinsatser
•
•
•
•
•

Habilitering / kurator.
LSS-handläggare.
Brukarstödsorganisationer (exempelvis Bosse eller Lasse).
Brukarstödcenter.
Andra organisationer (exempelvis HSO, FUB, DHR, RBU).

Hjälpmedel
Hjälpmedel skrivs ut för att förbättra eller vidmakthålla funktion
och förmåga. Den kan också skrivas ut för att kompensera för en
nedsatt eller förlorad funktion eller förmåga att klara det dagliga
livet.
– Det gäller dock inte produkter som är vanliga i hemmet, som
exempelvis en dator, säger Cecilia Stocks.
Hjälpmedel är oftast landstingens ansvar och kräver hälso- eller
sjukvårdskompetens vid utprovning. Beslutet kan inte överklagas.
Hjälpmedel finns bland annat på habiliteringen,
hjälpmedelscentralen, datatek, datakommunikationscenter, syn- och
hörcentraler.
Det här gäller i skolan
Enligt skollagen har barnen rätt till stöd för att nå skolans
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kunskapsmål. Åtgärdsprogram ska upprättas för hur eleven ska
klara kunskapsmål och vilket stöd som krävs. Det är rektorns
ansvar att eleven får ett åtgärdsprogram om det behövs.
Skolinspektionen har möjlighet att ge vite till eller stänga skolor
som missköter sig.
– Rektorn eller förskolechefen är skyldig att utreda om en elev
behöver särskilt stöd, säger Cecilia Stocks.
Stödåtgärder
Stödåtgärderna till en elev med funktionsnedsättning kan se olika
ut och exempelvis bestå av handledning och fortbildning av
personal. Eleven kan också få en resursperson i skolan. I andra fall
görs en omorganisation så att eleven undervisas i en mindre grupp.
Även anpassning av lokal eller läromedel kan räknas som stöd.
Skolan har skyldighet att ta hänsyn till elevers olika behov, samt ge
stöd och stimulans så att elever utvecklas så långt som möjligt.
Egenvård för barn i förskola och skola
Ibland behöver barn och elever någon form av hälso- och
sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i förskola eller skola. En läkare
kan bedöma om en åtgärd kan utföras som så kallad egenvård. Det
innebär att till exempel en förälder, en personlig assistent,
skolpersonal eller barnet självt kan utföra åtgärden efter
instruktion.
Tips inför möten med skolan
– Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning blir det
många möten med de parter som omger barnet. Förbered er väl
inför sådana möten och se till att ha med berörda beslutsfattare,
säger Cecilia Stocks.
Det är bra att ha en tydlig dagordning och föra protokoll om vem
som ska göra vad – och till när. Det ökar chanserna att förslagen
faktiskt genomförs.
– Om parterna har svårt att enas kan det vara bra att ställa frågan:
Hur gör vi då? Det gör det tydligt att barnets situation är allas
gemensamma angelägenhet, säger Cecilia Stocks.
Återkoppling
Det är också viktigt att boka in en ny tid för återkoppling och
uppföljning av åtgärderna.
– Det är bra att i god tid förbereda stadiebyten i förskola och i
skolan. Att lämna skriftlig information när det behövs, hålla möten
med berörd personal till exempel mat- och fritidspersonal. Samt vid
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behov ta med någon från sjukvården för att ge tyngd och allvar,
säger Cecilia Stocks.
Vart vänder vi oss?
Om familjen är missnöjd med något beslut som berör barnet i
skolan ska de i första hand vända sig till rektorn eller
förskolechefen. Nästa instans är ansvarig tjänsteman eller nämnd i
kommunen. Det går också att vända sig till Skolverket
www.skolverket.se
Skolverkets upplysningstjänst: Tel: 08 - 527 332 00
upplysningstjansten@skolverket.se
Tips på bra webbsidor
www.agrenska.se – Ågrenska
www.agrenska.se/syskonkompetens
www.fk.se - Försäkringskassan
www.1177.se – Sjukvårdsupplysningen
www.socialstyrelsen.se - Socialstyrelsen
www.skolverket.se – Skolverket
http://www.barncancerfonden.se/elevers-ratt/
www.spsm.se – Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.mfd.se – Myndigheten för delaktighet
www.do.se – Diskrimineringsombudsmannen
www.mun-h-center.se – Mun-H-center
www.notisum.se – Lagar på nätet

Försäkringskassan
– Vårdbidrag, tillfällig föräldrapenning, kontaktdagar och
assistansstöd är några av de stöd som försäkringskassan kan ge
till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, säger
Marianne Lundgren, som är personliga handläggare på
Försäkringskassan i Göteborg.
De som har barn med funktionsnedsättning kan ansöka om
vårdbidrag, bilstöd och assistansersättning. Från och med juli det år
de blir 19 år kan funktionsnedsatta ungdomar själva ansöka om
handikappersättning och aktivitetsersättning.
Ansökan
När man skickar en ansökan till försäkringskassan ska ett utförligt
medicinskt intyg utfärdat av behandlande läkare bifogas. Intyget
ska beskriva barnets funktionsnedsättning. När alla handlingar
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inkommit tar handläggaren, helst inom en vecka, kontakt med
sökanden för att boka tid för utredningssamtal. Detta kan ske på
försäkringskassan men också i hemmet eller via telefon.
Handläggaren utreder ärendet och lägger ett förslag till beslut, och
beslut fattas till sist av en särskilt utsedd beslutsfattare.
Vid avslag kan ärendet omprövas vid försäkringskassans
omprövningsenhet. Får man avslag där kan ärendet överklagas i
Förvaltningsrätten, därefter i Kammarrätten och Högsta
Förvaltningsdomstolen. Dessa avgör dock om prövningstillstånd
lämnas eller inte. Detta innebär att Förvaltningsrätten kan bli den
slutliga instansen.
– Eftersom försäkringskassan gör en individuell prövning i varje
enskilt fall är det viktigt att man överklagar beslut man inte är nöjd
med. Överklagan behöver inte vara komplicerad, det räcker med ett
brev där man på ett enkelt sätt förklarar varför man är missnöjd
med beslutet, säger Marianne Lundgren.
Mer info och blanketter för ansökan finns på
www.forsakringskassan.se
Vårdbidrag
Vårdbidrag är till för dem som vårdar ett sjukt barn eller barn med
funktionsnedsättning. Det kan betalas ut från att barnet är nyfött till
och med juni det år det fyller 19 år.
För att man ska kunna få vårdbidrag måste barnet behöva särskild
vård och tillsyn under minst sex månader. Vård- och
tillsynsbehovet innefattar exempelvis medicinering, hjälp med
kommunikationen, aktivering, träningsprogram och tillsyn för att
avstyra farliga situationer.
Vårdbidragets nivå styrs av barnets vårdbehov, inte av vilken
diagnos barnet har. Det kan alltså ges även om ingen fastställd
diagnos finns. När annat samhällsstöd finns, exempelvis om barnet
bor hos stödfamilj eller åker på korttidsverksamhet, påverkas nivån
på vårdbidraget. Om barnet beviljas assistansersättning omprövas
vårdbidraget.
Ett helt vårdbidrag är 250 procent av prisbasbeloppet, som är
44 300 kr (2016).
Vårdbidraget finns i fyra nivåer: helt, tre fjärdedels, halvt eller en
fjärdedels bidrag. För 2016 ger det följande belopp:
Helt vårdbidrag
9 229 kr/ mån
Tre fjärdedels vårdbidrag 6 922 kr/mån
Halvt vårdbidrag
4 615 kr/mån
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En fjärdedels vårdbidrag 2 307 kr/mån

27 688 kr/år

Utöver vårdbidraget – som är en ersättning för den extra
arbetsinsats funktionsnedsättningen medför för föräldrarna – kan
familjen också i vissa fall få ersättning för merkostnader. Det
innebär att om det finns merkostnader på 18, 36, 53 eller 69 procent
av prisbasbeloppet, som godkänts av försäkringskassan, kan denna
del av vårdbidraget skattebefrias.
Det finns även möjlighet att få merkostnadsersättning utöver
beviljat vårdbidrag. Det sker om tillsyns- och vårdbehovet för ett
barn är så stort att familjen får ett helt vårdbidrag och dessutom har
merkostnader på minst 18 procent av prisbasbeloppet.
Merkostnader innefattar exempelvis:
• Slitage av kläder
• Extra kostnader för ökat tvättbehov
• Specialkost
• Behandlingsresor/behandlingsbesök
• Kostnader för kommunikationsträning, motorisk träning
etcetera.
Merkostnaderna är de extra kostnader familjen har till följd av
barnets funktionsnedsättning, alltså inte den totala kostnaden för
varje kategori.
Vårdbidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande, men inte
sjukpenninggrundande. Det kan beviljas för olika tidsperioder, men
barn med bestående funktionsnedsättning kan bli beviljade
vårdbidrag på ”obegränsad tid”. Försäkringskassan följer då upp
vårdbehovet genom att göra efterkontroller.
Bidragstagarna är skyldiga att anmäla förändrat vårdbehov eller om
man beviljats annat samhällsstöd.
Assistansersättning
Assistansersättning är ett ekonomiskt stöd som ger de personer med
de allra svåraste funktionsnedsättningarna rätt till personlig
assistent för att kunna leva ett mer självständigt liv.
Personlig assistans kan ansökas hos kommunen eller
försäkringskassan. Kommunen har ansvaret då de grundläggande
behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka samt för att
hjälpbehovet tillgodoses. Staten (Försäkringskassan) kan bevilja
assistansersättning för personlig assistans när de grundläggande
behoven överstiger 20 timmar per vecka.
En person som beviljats ekonomiskt stöd för personlig
assistans/assistansersättning och som själv anställer sina personliga
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assistenter ska anmäla detta till IVO, Inspektionen för vård och
omsorg.
Detsamma gäller personer som anställer assistenter åt sitt
minderåriga barn. Blankett för anmälan finns på IVOs webbplats:
ivo.se
Tillfällig föräldrapenning
Tillfällig föräldrapenning är ersättning för inkomstbortfall när en
förälder måste avstå från arbete för bland annat vård av sjukt barn,
behandlingsbesök eller kurs av sjukvårdshuvudman. Ersättningen
kan utgå maximalt 120 (60+60) dagar/år och barn.
Om vårdbidrag betalas ut för barnet kan tillfällig föräldrapenning
inte betalas ut för samma vård- och tillsynsbehov.
Ersättningen kan betalas ut till dess att barnet fyller 12 år och i
vissa fall upp till 16 år. Det finns även möjlighet att få tillfällig
föräldrapenning för barn med allvarlig diagnos, och en pågående
akutbehandling där det föreligger hot mot barnets liv, till dess
barnet fyller 18 år. Speciellt läkarutlåtande krävs då. Tillfällig
föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn kan utgå med obegränsat
antal dagar.
För barn som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till
vissafunktionshindrade) gäller särskilda regler. Tillfällig
föräldrapenning kan i dessa fall utgå upp till 21-23 års ålder.
Föräldrarna till dessa barn har också rätt till tio kontaktdagar per
barn och år, vilka kan användas för att ge föräldrarna möjlighet att
lära sig mer om hur de kan stödja sitt barn. Det kan exempelvis ske
genom kurser eller besöksdagar i skolan. Man kan få tillfällig
föräldrapenning för kontaktdagar fram tills barnet fyller 16 år.
Bilstöd
Bilstöd är ett bidrag för inköp av bil (genom grundbidrag och
anskaffningsbidrag), eller anpassning av bil. Det går att ha
färdtjänst och samtidigt söka bilstöd.
Föräldern kan få bilstöd om barnets funktionshinder gör att
familjen har väsentliga svårigheter att förflytta sig med barnet eller
att åka med allmänna kommunikationsmedel.
Funktionsnedsättningen ska vara bestående eller i vart fall beräknas
vara under minst nio års tid. Därefter finns det möjligheter att
ansöka om ett nytt bidrag.
Bilstödet består av ett grundbidrag på 60 000 kronor, ett
inkomstprövat anskaffningsbidrag på maximalt 44 000 kronor samt
ett bidrag för anpassning av bilen. För anpassningen finns inget
kostnadstak. Det går att söka anpassningsbidrag för bil man redan
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äger. Man måste dock uppfylla kraven för bilstöd som man sedan
inte måste plocka ut. Bilen måste också ansens lämplig för
anpassning.
Efter beslut har familjen sex månader på sig att införskaffa den nya
bilen eller genomföra anpassningen. Familjen väljer själv bil men
blir återbetalningsskyldig om den säljs inom nio år efter att beslut
om bilstöd fattades.
– Vill man köpa en ny bil inom den tiden kan man föra en dialog
med sin handläggare, säger Marianne Lundgren.
Normalt kan man inte få nytt bilstöd innan det gått nio år sedan
förra beslutet.
En enklare vardag
Försäkringskassan minskar krånglet för personer med
funktionsnedsättning och deras anhöriga. Myndigheten har efter
genomförda kundundersökningar ändrat sitt arbetssätt i grunden för
att anpassa det till den enskildes behov så att möten skall bli
enklare, tryggare och mer personliga.
• En kontaktperson hos Försäkringskassan. De som har
störst behov av stöd ska erbjudas en kontaktperson med
ansvar för att samordna alla kontakter med
försäkringskassan.
• Stöd till föräldrar med barn som är svårt sjuka eller har
en funktionsnedsättning. Möjligheten att kunna få stöd
från försäkringskassan redan på sjukhuset eller
habiliteringen finns redan på vissa ställen och det skall nu
utökas till att bli tillgängligt i hela landet.
• Förenklade och samordnade uppföljningar. För att göra
vardagen mera förutsägbar och tryggare för den som har en
funktionsnedsättning skall försäkringskassan samordna och
förenkla de lagstadgade uppföljningarna inom olika ärenden
som den enskilda har hos försäkringskassan.
• Kortare väntetider på beslut
• En egen plan för framtiden för elever som går på
gymnasiet och har aktivitetsersättning
• Enklare digital kontakt med försäkringskassan

Katarina idag och i framtiden
Hon har gått på förskolan i knappt ett år och trivs bra.
– Det märks på henne. Hon är glad. Mest verkar hon tycka om att
vara i närheten av de lite större barnen. Hon leker ännu så länge
bredvid de andra barnen, som barn gör i den åldern, säger Thomas.
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Nu är det lite lugnt i några år tänker föräldrarna. Sen kommer
skolstarten. De oroar sig för att Katarina ska ha
inlärningssvårigheter.
– Vi kan tycka att hon är förhållandevis lindrigt drabbad om vi
jämför med andra, men vi vet också att det kan bli allvarligt
framöver. Vi har ingen aning om hur skadad hon kan vara
neurologiskt. Det relativa lugn som är nu är ett bräckligt tillstånd,
säger Thomas.

Informationscentrum för ovanliga diagnoser
Ovanliga diagnoser/sjukdomar är i stor utsträckning också
okända sjukdomar. Behovet av kunskap är därför stort.
Informationscentrum gör kontinuerligt uppdateringar av
kunskapsläget tillsammans med ledande specialister och
handikapporganisationer och patientföreningar.
I databasen finns närmare 300 ovanliga diagnoser och nya
tillkommer hela tiden. Via webbadressen
www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser och i broschyrer skrivs
en informationstext om varje diagnos som beskriver bland annat
dess förekomst, behandling och forskning. Den som behöver flera
broschyrer, för att till exempel dela ut till förskole- eller
skolpersonal kan beställa det kostnadsfritt via ett mail till
ovanligadiagnoser.

Nationella funktionen sällsynta diagnoser
För att öka samordningen, samverkan och spridning av
information inom området sällsynta diagnoser har
Socialstyrelsen på regeringens uppdrag inrättat Nationella
Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD.
NFSD har sedan verksamheten startade den 1 januari 2012
arbetet i enlighet med uppdraget.
NFSDs uppgift är att:
-

bidra till ökad samordning och koordinering av hälso- och
sjukvårdens resurser för personer med sällsynta sjukdomar liksom
ökad samordning med bland annat socialtjänst och
frivilligorganisationer.
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-

-

bidra till spridning av kunskap och information till alla delar av
hälso- och sjukvården och till andra berörda samhällsinstanser samt
till patienter och anhöriga
bidra till utbyte av information, kunskap och erfarenheter mellan de
aktörer som bedriver verksamhet på området
identifiera möjligheter till utbyte av kunskap, erfarenhet och
information med andra länder och internationella organisationer.
NFSD drivs av Ågrenska, ett nationellt kompetenscenter med
helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, deras familjer samt professionella som de möter.
Mer om NFSD verksamhet kan du läsa på www.nfsd.se
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Incontinentia
Pigmenti, IP
En sammanfattning av dokumentation nr 513
Incontinentia pigmenti medför hudförändringar med
fläckvis ökad pigmentering. Hos de flesta påverkas också
andra organ, som ögon, tänder, hår, skelett och centrala
nervsystemet. Namnet syftar på de typiska
hudförändringarna, vilka uppstår på grund av felaktig
kontroll av utsöndringen av färgämne (pigment) i huden.
Vid incontinentia pigmenti påverkas de strukturer som
utvecklas från ektodermet. Ektodermet är det cellskikt som i
fosterstadiet utvecklar bland annat hud, hår, tänder, naglar,
körtlar och centrala nervsystemet.
Sjukdomen förekommer nästan bara hos flickor och kvinnor
och finns uppskattningsvis hos en till två personer per 100
000 invånare. Samtidigt som kunskapen om sjukdomen
ökar, diagnostiseras allt fler, även vuxna kvinnor.
Incontinentia pigmenti förekommer över hela världen.
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