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POTOCKI-LUPSKIS
SYNDROM, PTLS
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 Potocki-Lupskis
syndrom, PTLS. Under vistelsen får föräldrar, barn med diagnosen
och 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 och behov. I programmet ingår förskola, skola
och fritidsaktiviteter.
Faktainnehållet från föreläsningarna på Ågrenska är grund för denna
dokumentation om PTLS 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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Klinik vid Potocki-Lupskis syndrom
– Enligt Socialstyrelsen förekommer Potocki-Lupskis syndrom
hos ungefär fyra barn per 100 000 nyfödda. Sannolikt är
syndromet underdiagnostiserat eftersom duplikationen endast
kan påvisas med analysmetoder som kommit i bruk under
senare år, säger Anna Lindstrand.
Potocki-Lupskis syndrom (PTLS) är en medfödd
kromosomavvikelse som i barndomen leder till problem med
muskelslapphet, matningssvårigheter och dålig viktuppgång, sen
utveckling, autistiska drag, autism och ibland olika typer av
hjärtmissbildningar.
Orsaken till symtomen är en dubblering av genetiskt material i ett
specifikt område på kromosom 17.
Två amerikanska genetiker, Lorraine Potocki och Jim Lupski,
beskrev och gav namn åt Potocki-Lupskis syndrom år 2000.
2010-2012 var Anna Lindstrand i USA och forskade i professor
Lupskis forskargrupp på Baylor College of Medicine i Texas.
– Jim Lupski och jag blev vänner och när jag träffar patienter med
PTLS brukar jag mejla till Jim Lupski och berätta. Han är alltid
intresserad av att höra mera och skickar gärna de senaste
forskningsresultaten till mig, säger hon.
Det finns 50 individer med PTLS beskrivna i vetenskapliga artiklar
i världen. Professor Lupski i USA har information om cirka 200
personer.
– Sammanräknat är det inte något stort vetenskapligt underlag. Det
jag kommer att berätta om symtomen, gäller därför inte alla. Det är
en stor variation mellan olika individer, säger Anna Lindstrand.
Nyföddhetstiden
Barn med PTLS har oftast dålig tillväxt under graviditeten. När de
föds kan de ha låg muskeltonus. De får ibland svårt att suga, kan ha
sväljningsproblem, kräks mycket och har svårt att gå upp i vikt.
– Detta reagerar ofta barnläkaren på och remitterar för genetisk
utredning, säger Anna Lindstrand.
I den kliniska bilden ingår också hjärtmissbildningar.
– Det handlar om lindrigare hjärtfel som inte behöver opereras,
men det är bra att ha koll på det och att börja medicinera vid
symtom, säger Anna Lindstrand.
I ett senare kapitel kommer det mer om hjärtproblematik. Då
föreläser överläkare Jan Sunnegårdh, vid Hjärtcentrum, Drottning
Silvias barn-och ungdomssjukhus i Göteborg.
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Många barn har sömnstörningar och andningsuppehåll, så kallade
apnéer.
Utseendet
Det förekommer gemensamma särdrag, såsom triangelformat
ansikte, nedåtsluttande ögon, lång näsa och liten haka. Det lilla
barnet har lågt BMI men normal längd, säger Anna Lindstrand.
Det lite äldre barnet
Motoriken är ofta försenad. Barnet sitter vid cirka elva månader
och går vid cirka 2,5 års ålder i genomsnitt.
– Normalt går barn innan arton månader. Vissa barn med PTLS går
i normal tid andra går först vid fem års ålder, säger Anna
Lindstrand.
Barnen har ofta försenad finmotorik vilket betyder svårigheter att
äta, klä sig, skriva, rita och klippa med sax.
I stort sett alla har en påverkan på språket. Vissa har inget tal alls
andra har ett svårförståeligt språk. De förstår ibland vad andra
säger men har svårt att själva göra sig förstådda. Munmotorik och
sväljning är påverkade av svaga muskler.
Vissa har ekotal det vill säga de upprepar det någon annan har sagt,
utan att riktigt förstå innebörden av det de själva säger.
I stort sett alla har någon form av inlärningssvårighet, från lindrig
till måttlig utvecklingsstörning. En del har beteendeproblem, som
hyperaktivitet men det beteendet lugnar ner sig när de kommer in i
förpuberteten. Många får adhd- diagnoser eller diagnoser inom
autismspektrat.
– Den vanligaste orsaken till att ett äldre barn utreds på klinisk
genetik är att föräldrar eller pedagoger reagerat på
utvecklingsförseningar av olika karaktär, säger Anna Lindstrand.
Rygg
Sned rygg och skolios, kan förekomma och det är viktigt att
kontrollera ryggen och behandla den under uppväxten.
Syn
33- 60 procent är översynta. Sskelning och ljuskänslighet är
vanligt.
– Synen bör kontrolleras med regelbundna intervaller. Om barnet
har svårt att se får det svårare att röra sig, säger Anna Lindstrand.
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Hörsel
Ingen hörselnedsättning är rapporterad, däremot är många
ljudkänsliga.
Pubertet
Puberteten uppträder i normal ålder, enstaka flickor kommer
tidigare in i puberteten. Sexualdriften och fertiliteten är normal.
Två flickor med PTLS har blivit mammor, inga pappor har ännu
rapporterats.
Forskning
Det pågår forskning på Karolinska Universitetssjukhuset i
Stockholm, bland annat görs en enkätstudie om hur personer med
PTLS mår.
Lorrain Potocki och Anna Lindstrand med kolleger håller i en
enkätstudie om hur det går för vuxna med PTLS. Tillsammans med
Jim Lupski undersöker Anna Lindstrand varför det uppstår
duplikationer på kromosom 17, varför det är olika klinisk bild hos
olika individer med PTLS och hur duplikationerna samverkar med
andra genetiska varianter.
Bra websidor
http://www.karolinska.se/sallsyntadiagnoser
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/potockilupskissyndrom
http://ptlsfoundation.org/
http://www.rarechromo.org/
- information/disorder guides/chromosome 17p duplications

Frågor till Anna Lindstrand:
Är det skillnad på beteendet mellan flickor och pojkar:
– Det vet vi inte. Det är inget jag har hört talas om. Men det är
möjligt att det kan vara så. Vi vet att det är vanligare med autism
bland pojkar generellt. Flickor med autism kan bete sig på ett sätt
som sjukvården inte alltid fångar upp.
Hur går man tillväga för att få årliga undersökningar?
– Alla era barn är kopplade till en habilitering och de ska styra upp
dessa undersökningar.
Växer skelningen bort?
– Ja så är det. Det är översyntheten som är viktig att kontrollera.
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Genetik
Potocki-Lupskis syndrom, PTLS, är en sällsynt diagnos.
– Få läkare känner till sällsynta diagnoser, säger Anna
Lindstrand, genetiker på Klinisk Genetik, Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna.
Genetik
Varje individ får hälften av sin arvsmassa från sin mamma och
hälften från sin pappa. Anlagen, generna, finns i cellkärnan i
kroppens alla celler. Generna är ungefär 22 000 till antalet och
utgörs av hoptvinnade DNA-spiraler som formar 46 kromosomer
(23 kromosompar). Ett par är könskromosomerna, kvinnor har två
X-kromosomer och män har en X-och en Y-kromosom.
Genernas byggstenar, nukleotiderna, utgör mallar för hur proteiner
skall se ut. Proteinerna gör att cellerna och människokroppen
fungerar.
Olika förändringar i generna kan leda till problem när proteinerna
ska bildas.
– Generna kan ses som ett recept för ett protein. Om en gen saknas
blir det inget protein alls. Sen finns det andra typer av fel till
exempel ett stavfel i mallen. Ibland blir det lite mindre protein,
ibland blir det alldeles för mycket och då fungerar inte proteinet,
cellen eller kroppen som den ska, säger Anna Lindstrand.
Orsaken till PTLS är en duplikation av det genetiska materialet i ett
specifikt område på kromosom 17. Förändringen kan uppstå
spontant hos den nya individen eller vara nedärvd från en av
föräldrarna, säger Anna Lindstrand.
Genetiska förändringar är inget ovanligt, det uppstår hos alla
individer. Det är en mekanism som finns för att människan ska
kunna utvecklas som art.
– Förändringarna hamnar ibland fel och påverkar genernas funktion
så att det blir en sjukdom. Det sker slumpmässigt och det är i dessa
fall ren otur att en individ drabbas av en ny genetisk förändring,
säger Anna Lindstrand.
Vanligast är punktmutationer. Andra vanliga genetiska
förändringar är en förlust av en bit av en kromosom, en deletion,
eller en duplikation, som är en extra kopia av en bit av
kromosomen.
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Metoder för att analysera kromosomer
För att ta reda på om en person bär på kromsomförändringar
skickas ett blodprov till ett genetiskt laboratorium för en
kromosomanalys. Cellerna i blodprovet odlas så att de börjar dela
sig. Kromosomerna drar ihop sig och blir synliga i mikroskopet.
Genetikern tillsätter färg, så att det går att urskilja kromosomernas
specifika bandmönster. Bilden på kromosomerna scannas sedan in i
en dator och kromosomerna radas upp manuellt i nummerordning
1-22 plus könskromosomerna. Med denna metod går det att se stora
deletioner och duplikationer, medan mindre avvikelser inte syns.
– Potocki och Lupski använde därför en annan metod, en så kallad
FISH-analys med prover märkta med fluoriserande färg. År 2000
såg Potocki och Lupski att ett antal individer med PTLS hade en
extra kopia av en liten bit på kromosom 17. Det hade de inte kunnat
se med en vanlig kromosomanalys, säger Anna Lindstrand.
Sedan år 2008 används för det mesta en tredje analysmetod, en så
kallad gendosarray. Vid en gendosarray jämförs patientens DNA
med en kontrollpersons DNA. Analysen kan upptäcka mycket små
saknade kromosombitar eller extrakopior. 100 procent av PTLSduplikationer hittas med denna analysmetod.
Den som har PTLS har en duplikation på kromosom 17 (17p11.2).
Fattas det istället en lika stor bit, en deletion, inom exakt samma
område, har individen istället Smith-Magenis syndrom.
Det gemensamma kromosomområdet omfattar ett tjugotal gener
och avgränsas av i det närmaste identiska repeterade sekvenser i
arvsmassan. Den gen som bedöms ha störst betydelse både vid en
förlust och vid en fördubbling av kromosomområdet benämns RAI1
(retinoic acid inducible 1). RAI1 är en mall för tillverkningen av ett
protein som reglerar hur flera andra gener används. Forskning har
visat att det krävs två kopior av genen för att fosterutveckling,
tillväxt och utveckling ska fungera normalt. Vid en deletion finns
endast en kopia, medan det vid en duplikation finns tre. Båda dessa
avvikelser i antalet genkopior ger störningar i utvecklingen av olika
organ och funktioner. RAI1 är även en av flera kända gener med
stor betydelse för uppkomsten av symtomen vid autism.
Det finns flera olika gener på kromosom 17 och vilken klinisk bild
individen har beror på vilka gener som ingår i deletionen och
duplikationen. Individer med väldigt stora duplikationer på
kromosom 17 kan utöver RAI1 ha påverkan på en gen som heter
HNPP. Då får de två diagnoser både PTLS och CMT1A (CharcotDokumentation nr 526 © Ågrenska 2016
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Marie- Tooth type-1A) som innebär problem med de perifera
nervernas funktion till exempel svaghet och känslobortfall i ben,
fötter och händer.
– De allra flesta har den vanliga PTLS- duplikationen, men
misstänker man att barnet har båda syndromen, är det viktigt att
kontrollera det genetiska svaret, säger Anna Lindstrand.
Ärftlighet
I de flesta fall uppkommer syndromet som en nymutation i en av
föräldrarnas könsceller (ägget eller spermien) eller mycket tidigt
under embryoutvecklingen. Sannolikheten att föräldraparet på nytt
får ett barn med sjukdomen uppskattas i sådana fall som mycket låg
(mindre än en procent). I enstaka fall kan mutationen finnas i flera
av föräldrarnas könsceller (gonadal mosaicism) vilket gör att det
ändå finns en liten upprepningsrisk.
Den nyuppkomna mutationen hos barnet blir dock ärftlig och kan
föras vidare till nästa generation. Även om det är mycket ovanligt
att personer med PTLS får barn har det förekommit i några fall.
Föräldrarna till ett barn med PTLS bör alltid undersöka sina
kromosomer. Barnet som har PTLS har 50 procents sannolikhet vid
varje graviditet att själv få ett barn med PTLS.
Fosterdiagnostik
Det finns flera möjligheter för ett par att få ett friskt barn, även om
kvinnan eller mannen bär på en allvarlig sjukdom orsakad av en
känd genetisk avvikelse. Genom fostervattenprov som tas när
fostret är i vecka 12-16 eller med ett moderkaksprov som tas i
vecka 11- 12 går det att konstatera om barnet är bärare av den
genetiska sjukdomen.
För individer med hög risk kan i vissa fall embryodiagnostik vara
ett alternativ. Detta kallas även för, preimplantatorisk genetisk
diagnostik (PGD) och görs i samband med provrörsbefruktning.
Ägget tas från kvinnan och befruktas med mannens spermier i
laboratoriemiljö. Efter genetisk analys av befruktade embryon
implanteras ett friskt embryo i kvinnans livmoder.

Frågor till Anna Lindstrand:
Hur ska en person gå tillväga för att få en genetisk
undersökning?
– Kontakta avdelningen klinisk genetik vid närmaste
universitetssjukhus och fråga efter rådgivning.
Dokumentation nr 526 © Ågrenska 2016
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Borde jag som är enäggstvilling testa mig för min brors skull?
– Nej det finns ingen risk att ett syskon utan problem har PTLS.

Hugo har Potocki-Lupskis syndrom
Hugo 12 år kom till Ågrenskas familjevistelse tillsammans med
sin mamma Sofia, pappa Jan och storebror Erik som är 14 år.
Graviditeten med Hugo var normal och förlossningen snabb,
liksom för storebror gick den på en timma. Hugo föddes med en
”segerhuva”, det vill säga fosterhinnan satt intakt kvar på hjässan
efter födseln.
– Barnmorskan berättade att en nobelpristagare hade haft det med.
Kanske var det Einstein. Det här barnet kommer att bli unikt, sa de.
Det har han blivit, säger Sofia.
Hugo följde sin bror i fotspåren på de flesta områden ända till han
blev 18 månader. Båda hade sömnsvårigheter och gick sent.
Sömnsvårigheterna innebar att föräldrarna sov i skift under Hugos
första fem år.
Storebror Erik började prata vid 14 månader. Hugo hade inget tal
alls då.
– Erik var tidigt med mycket så vi tänkte att vi hade fått ett normalt
utvecklat barn den här gången, säger Sofia.
Men så var det saker som skavde.
– Vi kunde till exempel tända och släcka lampan i taket, som man
gör med barn för att få dem att lära sig ordet lampa, men han var
inte intresserad. Vi ljudade mamma och pappa men han försökte
inte härma oss. Jag lekte titt-ut med honom, men han tittade bara på
mig och såg ut som att han tänkte ’Vad håller du på med
egentligen?’, säger Jan.
Hugos ’förseningar’ skylldes på RS-viruset som han fick när han
var tio dagar. Det påverkade honom de första två åren med
upprepade förkylningar och svårigheter att andas genom näsan.
Men Sofia kände att det var något annat som inte stämde med
Hugo. Kunde det vara CP, Cerebral Pares, eller…
När Sofia, som är distriktssjuksköterska, påpekade för BVC att det
var något med Hugo som inte var som det skulle, ville läkaren på
BVC inte höra på det örat.
– Han är bara lite sen, sa barnläkaren och vi fick höra att det
berodde på påverkan av RS-viruset, säger Sofia.
När Hugo var två och ett halvt år och fortfarande inte pratade, hade
svag muskeltonus, dålig finmotorik och var instabil i kroppen,
tvingade Sofia barnläkaren på BVC att skriva en remiss till
Dokumentation nr 526 © Ågrenska 2016
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neuropsykiatriska teamet på BUP. Där träffade de en logoped, en
barnpsykolog och en neurolog. Hugo utreddes tills han var fyra år
ungefär. Då fick han diagnosen lindrig utvecklingsstörning.
– Det var en chock och en sorg, men någonstans visste jag det,
säger Sofia.
– Jag var ganska oförberedd och tog det hårdare än Sofia, säger
Jan.
På förskolan pushade personalen föräldrarna att göra ytterligare
utredningar.
– Det är något annat som inte stämmer, sa de. Hugo har inget tal.
– De hjälpte oss att ta steget att gå vidare med ytterligare
utredningar, säger Sofia.
Det som gjorde att de tog tag i det var att Hugo fick problem med
att reglera kroppstemperaturen. Han blev andfådd vid fysisk
aktivitet, vit kring mun och näsa, svettades och kräktes ibland.
– Det var som att hjärnan kokade på honom och vi sökte upp det
neuropsykiatriska teamet på BUP igen, säger Sofia.
Läkaren tittade på honom och sa något om att han kanske har
Williams syndrom, ’men vi tar ett blodprov, så vi vet säkert’. Året
innan hade man börjat använda metoden gendosarray, vilket gjorde
att det gick att ställa en säker PTLS-diagnos.
– Vid den tidpunkten fanns ingenstans att söka information. Vi
visste inte vart vi skulle ta vägen, vad syndromet innebar, inte om
han skulle leva eller dö, säger Sofia.
– Då gick vi tillsammans ut i skogen och grät, säger Jan.

Hjärtproblematik
– Hjärtmissbildningar är vanliga hos barn med PotockiLupskis syndrom. De flesta går att åtgärda med enkel kirurgi
och påverkar inte livskvalitén.
Det säger Jan Sunnegårdh som är överläkare på Hjärtcentrum
vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
Ungefär hälften av de som har PTLS har någon missbildning på
hjärtat. Det rör sig främst om något av följande hjärtfel:
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– Hjärtfelen är relativt vanliga även hos andra barn. De innebär att
personen ändå får en normal cirkulation och räknas därför inte som
så allvarliga. Även svårare hjärtfel som kräver operation
förekommer. Ett par personer med syndromet har vidgning av
kroppspulsådern, aortan.
Det normala hjärtat
Hjärtat hos en frisk person pumpar mellan 60 och 100 gånger i
minuten och består av en vänster- och en högersida. Vänstersidan
ligger något bakom den högra sidan och arbetar mot ett högre
motstånd vilket ger ett högre tryck i den vänstra kammaren än i den
högra. Av samma skäl är trycket i kroppspulsådern högre än det i
lungpulsådern.
Det syrefattiga blodet förs till hjärtats högra sida via två hålvener
och i lungorna tillförs syre till de röda blodkropparna. Därefter förs
blodet tillbaka till hjärtats vänstra förmak och vidare ut i kroppen
efter att ha pumpats ut av den vänstra kammaren.
– Hjärtat utvecklas tidigt under fosterstadiet och cirkulationen
fungerar redan när fostret är tre veckor, säger Jan Sunnegårdh.
En person av hundra har ett medfött hjärtfel. Det innebär att det
föds omkring tusen barn med hjärtfel i Sverige varje år. En del av
dem har enkla hjärtfel, andra kombinationer av flera olika
hjärtmissbildningar.
– Behandlingsresultaten är väldigt bra. I nio av tio fall kan vi skapa
tvåkammarcirkulation, alltså i stort sett en normal cirkulation, trots
hjärtfelet. Överlevnaden upp i vuxen ålder är över 95 procent. Barn
som bara har en fungerande kammare har 75-80 procents chans att
överleva till vuxen ålder. Med andra ord är prognosen ganska god
även vid mycket svåra hjärtfel, säger Jan Sunnegårdh.
Omkring 70-80 procent av alla personer med ett medfött hjärtfel
behöver någon form av behandling.
Hjärtfel som kan förekomma vid PTLS
Flera olika typer av hjärtfel har beskrivits när det gäller PTLS, till
exempel förmaksseptumdefekt (ASD, hål i skiljeväggen mellan
hjärtats förmak), ventrikelseptumdefekt (VSD, hål i skiljeväggen
mellan hjärtats kamrar) samt förträngning av klaffarna till stora
kroppspulsådern (aorta) eller lungartären. Här kommer
beskrivningar av de vanligaste hjärtfelen:
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VSD - hål i kammarskiljeväggen
Att ha hål i hjärtats kammarskiljevägg medför inte någon
livshotande fara omedelbart efter födseln, men om hålet är stort kan
barnet må dåligt efter någon eller ett par månader.
– Stora hål måste opereras. Barnen mår dåligt av hjärtfelet och
eftersom lungorna utsätts för ett ökat tryck kan lungkärlen skadas
på sikt om barnet inte behandlas, säger Jan Sunnegårdh.
Hål i kammarskiljeväggen kallas kammarseptumdefekt, eller
ventrikelseptumdefekt. Prognosen är mycket god även om hålet
måste stängas vid kirurgi.
PDA – öppetstående ductus arteriosus
I fosterstadiet syresätts fostrets blod inte i lungorna som efter
födseln, utan i moderkakan. Genom ett litet hål mellan förmaken i
hjärtat leds det syrerika blodet från moderkakan över till vänster
sida av hjärtat. På så sätt förses hjärnan med syrerikt blod under
fostertiden. Ytterligare en fosterförbindelse finns, ductus arteriosus,
vilken leder det icke syresatt blodet i lungartären vidare till aorta.
Inom ett par dagar efter födseln skall denna förbindelse normalt
stängas, men ibland sker inte detta.
– Barnen med öppetstående ductus arteriosus, får inga omedelbara
symtom, men vänster kammare ansträngs vid detta tillstånd,
eftersom det ”läcker” blod från kroppspulsådern till lungpulsådern,
säger Jan Sunnegårdh.
Problemet åtgärdas sen många år nästan alltid med kateterteknik.
Barnen behöver då inte opereras. Ingreppet är oftast helt botande
och barnet kan släppas från kontroller efter något år.
– Operation kan behövas i sällsynta fall, om kärlförbindelsen är
väldigt stor. Även det kirurgiska ingreppet vid öppetstående ductus
arteriosus betraktas som enkelt och är helt botande.
ASD – hål i förmaksskiljeväggen
En förmaksseptumdefekt medför att höger sida av hjärtat blir
blodfylld och förstorad. Detta medför inga symtom under
barnaåren, men som vuxen kan personen drabbas av dålig funktion
av den högra kammaren och ofta rytmrubbningar. Det är ”attacker”
då hjärtat slår fort.
– Förmaksseptumdefekt betraktas som ett enkelt hjärtfel, men kan
vara dödligt när personen är i 50 - 60-årsåldern.
Defekten åtgärdas idag i knappt 50 procent av fallen tio med
kateterteknik. Hålet täpps då till med ett så kallat ”dubbelparaply”
som växer fast.
Om hålet är för stort eller sitter illa till för att den tekniken ska
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kunna användas opererar man istället. Operationerna sker vanligen
efter två års ålder, eftersom det förekommer att dessa hål sluts
spontant. Efter ingrepp, antingen med kateterteknik eller kirurgi,
blir dessa patienter i nästan samtliga fall helt botade.
Pulmonalisstenos – förträngning i lungpulsåderns klaff
Lungpulsådern transporterar syrefattigt blod till lungorna via höger
förmak och kammare. Pulmonalisstenos innebär att det är trångt vid
klaffen mellan den högra kammaren och lungpulsådern. Om
förträngningen är mycket kraftig kan barnet få nedsatt förmåga att
pumpa blod till lungorna, vilket kan leda till att för lite blod
syresätts och barnet blir svårt sjukt kort tid efter födseln. Vid mer
måttliga förträngningar kan ändå den högra kammaren belastas på
längre sikt.
– Hjärtfelet åtgärdas oftast med kateterteknik, varvid man med en
ballongförsedd kateter spränger upp klaffen. I mer sällsynta fall
behövs operation. Barnen blir efter behandling i princip helt friska,
säger Jan Sunnegårdh.
Coarctatio aortae – förträngning av kroppspulsådern
En kraftig förträngning av stora kroppspulsådern, aortan, ger en
ökad belastning av vänster kammare. Det leder till hjärtsvikt hos
nyfödda och kan leda till att den vänstra kammen fungerar dåligt.
– Barnen behöver oftast opereras. Det finns en viss risk att
förträngningen återkommer, därför följs barnen upp av sjukvården
med regelbundna kontroller. I en del fall kan förnyat ingrepp vara
nödvändigt, men de flesta av dessa barn är efter behandling
symtomfria resten av livet.

Frågor till Jan Sunnegårdh:
Hål i skiljevägen runt förmaken ger inte symtom på ett barn men
rytmrubbningar för vuxna. Är det ett hjärtfel man skulle kunna
missa vid ett ultraljud?
– Nej gör man ett ultraljud missar man vanligen inte detta hjärtfel.
Eftersom hälften av alla barn med PLTS har hjärtfel så är min
uppfattning att det ska göras ultraljud på alla dessa barn.
Vår dotter gjorde ultraljud när hon var sju år och det var
normalt. Nu är hon 12 år. Ska det göras igen?
– Inte om det inte tillkommit symtom.
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Räcker det med att göra ett EKG?
– Man kan ha ett normalt EKG och ändå ett hjärtfel. Den bästa
metoden är ultraljud. EKG är som en hjälp. Om man har ett hjärtfel
som verkligen påverkar hjärtat så brukar EKG inte vara normalt
heller. Ultraljud är det bästa, en enkel och billig undersökning. Det
finns ingen anledning att inte göra det.
Hur länge håller en ballongsprängning?
– Det ska inte bli värre igen för de flesta hjärtmissbildningar.
Vidgningen av aortaklaffen är ett undantag. Då är skyddet inte
livslångt, utan patienter med detta hjärtfel ska följas hela livet.

Hugos nya diagnos
När föräldrarna fick reda på att barnets svårigheter berodde på ett
genetiskt tillstånd väcktes frågor. Hos vem låg felet? Var det någon
av dem som förorsakat den genetiska avvikelsen? När de kom till
Klinisk genetik och det visade sig vara en nymutation och inget
nedärvt, lade sig den diskussionen mellan föräldrarna.
De läste det lilla som fanns skrivet om PTLS.
– Vi fick reda på att det kanske var fem barn i Europa med PTLS.
Varför just vi? frågade vi oss. Ingen läkare vi träffade på kände till
PTLS och inte habiliteringen heller. Men vi hittade en amerikansk
hemsida på Internet, ptlsfoundation.org av Julie Smith Centeno
som arbetar i nära samarbete med Potocki och Lupski och själv har
ett barn med PTLS. Den har vi haft mycket användning av, säger
Jan.
De läste om de typiska ansiktsdragen, som de inte såg hos Hugo
vid den tiden. Den långa näsan och det triangelformade ansiktet
dök upp först i nioårsåldern, när Hugo började komma in i
puberteten.
– Nu kan vi se likheten mellan honom och andra barn med PTLS,
säger Jan.
Hugo har gjort en neuropsykologisk undersökning där det
konstaterades att han har en lindrig utvecklingsstörning. Med åren
har föräldrarna sett allt fler autistiska drag hos honom.
– Han lekte inte med bilarna, utan sorterade dem och han har alltid
varit noga med att hålla ordning på skorna i hallen. Erik och Hugo
har lekt bredvid varandra. När storebror har lekt har lillebror
sorterat. Tågbanans räls gjorde han lång och rak, att köra tåg på den
var aldrig aktuellt. Nu förbereder vi oss på att lära oss mer om,
autism, hans tredje diagnos, säger Jan.
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Neuropsykiatriska tillstånd
Barn med PTLS har ofta en komplex symptombild med någon
form av utvecklingsproblematik, vilket är vanligt vid genetiska
avvikelser.
Det finns många barn som har sammansatta neuropsykiatriska
eller utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar. Det finns
ingen ”ren” ADHD-problematik eller ”ren”
autismspektrumproblematik, utan svårigheterna är i princip
alltid förenade med andra symtom, till exempel problem med
motorik, uppmärksamhet, koncentration, impulskontroll, tics
eller tvång, språksvårigheter eller depression, säger
Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri
vid Gillbergscentrum.

Christopher Gillberg har introducerat termen ESSENCE (early
symtomatic syndromes eliciting neurodevelopmental clinical
examinations) för att förtydliga komplexiteten och hur olika
symtom och tillstånd hänger ihop.
ESSENCE-begreppet
ESSENCE-begreppet omfattar bland annat ADHD, språkstörning,
koordinationsstörning (Developmental Coordination Disorder DCD), intellektuell funktionsnedsättning, autism, tics, Tourettes
syndrom, tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder - OCD),
beteendemässiga fenotypsyndrom (Behavioural Phenotype
Syndromes - BPS), fetalt alkoholsyndrom (FAS), reaktiv
anknytningsstörning (RAD), andra neurologiska tillstånd såsom
cerebral pares (CP) och vissa epilepsisjukdomar.
Man ska misstänka ESSENCE om svårare symtom varar längre än
6 månader eller uppträder mycket plötsligt.
Man ska vara uppmärksamma på avvikelser inom:
- Allmän utveckling
- Motorik
- Perception (varseblivning)
- Aktivitetsnivå
- Impulskontroll
- Koncentration
- Social interaktion
- Allmänt beteende
- Humörsvängningar
- Sömn
- Uppfödning
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Typiska symtom vid Potocki-Lupkis syndrom
Era barn med Potocki-Lupskis syndrom har svårigheter inom dessa
områden.
Några upptäckts för sina fysiska symtom till exempel sväljproblem
och andra på grund av inlärningssvårigheter eller sitt beteende.
Uppfödningsproblem på grund av till exempel
sväljningssvårigheter kan påverka barnets längd- och
viktutveckling. Motoriken kan vara hypoton, muskelslapp.
Språkstörning och utebliven talutveckling är vanligt.
– Begreppet språkförsening används, men är inte ett bra begrepp.
Det ger signaler om att det skulle kunna gå över. Barnets hela
utveckling är avvikande och det påverkar talet och
språkförståelsen, säger Christopher Gillberg.
Intellektuell funktionsnedsättning är vanligt.
– Oftast handlar det om lindrig till måttlig intellektuell
funktionsnedsättning. Förr skulle man ha sagt att många barn i den
här gruppen befinner sig på särskolenivå.
Från ungefär två-tre års ålder förekommer hyperaktivitet,
impulsivitet och koncentrationssvårigheter.
Oro, ängslan och panikreaktioner är beskrivna i fyra-fem års ålder.
– Man tror att mycket av oron beror på att ingen riktigt förstår
barnet och hur det känner det. Med ordentlig utredning och
behandling försvinner en del av de här reaktionerna, säger
Christopher Gillberg.
Autismspektrumtillstånd är relativt vanligt förekommande.
ADHD med autistiska drag finns beskrivet.
Barn med PTLS har lindrigare symtom, än de som har det
besläktade syndromet Smith-Magenis syndrom.
En del har motoriska svårigheter i kombination med låg
muskeltonus.
Många i ESSENCE-gruppen inklusive de som har PTLS är extremt
kravundvikande.
Det är vanligt med tics och sömnsvårigheter.
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Vid misstänkt problematik inom dessa områden
Barnet bör observeras på sin ”hemmaplan”, i förskolan eller i
skolan, för att se hur samspelet med jämnåriga är i en känd miljö.
– Det är nödvändigt att se barnet under en längre tid, säger
Christopher Gillberg.
Vidare behöver barnet observeras på klinik. Föräldrarna får ofta
besvara frågeformulär och intervjuas av läkare. Det finns formulär
beroende på barnets ålder till exempel TTF, (Two To Five), för
barn som är mellan två och fem år och FTF, (Five To Fifteen), för
barn mellan fem och 15 år. Därefter görs en medicinsk och
psykiatrisk undersökning av barnet. En neuropsykologisk
bedömning ska alltid göras till exempel med Wechslerskalan.
Adaptiv funktion ska alltid bedömas för att belysa vad barnet klarar
av i vardagstillvaron.
Alla problem och styrkor måste bedömas.
Behandling
Behandling kan innefatta både medicinskt behandling, till exempel
centralstimulerande medicin och troligen också Omega 3-tillskott,
habiliteringsinsatser, anpassad pedagogik och bemötande.
Motoriska problem behöver fokuserad motorisk träning.
Autismpedagogik skall erbjudas vid autism.
– Genom att barnet behandlas enligt ovan och följs upp noggrant av
läkare, reduceras oro och ångest, som är vanligt förekommande vid
PTLS. Många barn kan bli väldigt oroliga på grund av alla sina
svårigheter och att de inte får rätt hjälp, säger Christopher Gillberg.
Lästips: Övning ger färdighet, lek och lärande för små barn med
autism och andra inlärningssvårigheter av Birgitta Spjut Jansson &
Ulla Lindahl.

Frågor till Christopher Gillberg:
Är det skillnad mellan pojkar och flickar vid PTLS?
– Jag tror inte att någon vet det. Däremot vet man att flickor med
autism sällan känns igen direkt. Deras symtom förklaras med allt
möjligt annat såsom familjerelationsproblem, depression, ångest,
självskadebeteende, personlighetsstörning och så vidare, tills någon
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fattar vad det egentligen rör sig om. Det kan dröja flera år innan en
flicka får till exempel autismdiagnos.
Pojkar som grupp betraktat är mer motoriskt aktiva, mer högljudda,
argare än vad flickor i genomsnitt är. Observera att detta inte gäller
på individnivå, men som grupp. Detta gör att pojkar ofta får
diagnos snabbare.
Går det att arbeta bort tvång?
– Det beror bland annat på barnets intellektuella funktionsnivå och
övriga funktioner och svårigheter. Det går inte att ge samma råd till
alla föräldrar eller barn, utan alla åtgärder måste anpassas
individuellt.
Vår dotter är sju år och har fått diagnosen ADHD. Vi har anat
att hon har haft det länge. Hur ska man bete sig mot ett barn med
ADHD vid till exempel en tillsägning? Höjer vi rösten blir hon
helt låst.
– Många studier och klinisk erfarenhet visar att det bästa att göra är
att sänka rösten. Att som förälder försöka hålla sig lugn och neutral
är bra. Vilket ju kan vara svårt ibland och det är begripligt.

Neuropsykologiska utvecklingsbedömningar
En utvecklingsbedömning är en kartläggning av barnets
förmågor. Psykologen bedömer styrkor, resurser och
svårigheter barnet har.
– Det är för att få en helhetsbild och för att ta reda på vilket
stöd barnet behöver idag eller kommer att behöva i framtiden,
säger Lena Sorcini, psykolog på Habilitering & Hälsa i
Stockholm.
Barnet utreds för att omgivningen ska få en större förståelse och för
att det ska kunna få rätt hjälp i förskola och skola.
Genom utredningen och en diagnos kommer det också att få rätt till
LSS, lag om stöd och service för vissa funktionshindrade samt få
en större förståelse för sig själv.
– Ofta leder utredningen till att barnet får ett namn på svårigheterna
i form av en diagnos. I andra fall utesluts en diagnos som man som
förälder funderat på att barnet kan ha. Båda resultaten är
betydelsefulla för framtiden, säger Lena Sorcini.
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Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar menas svårigheter
som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Hur en
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplevs och tar sig i uttryck
varierar från individ till individ, dock finns flera gemensamma drag
hos de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna, såsom
svårigheter med inlärning och/eller socialt samspel. Dessa
svårigheter visar sig redan under barndomen på ett eller annat sätt.
Individer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har det
svårare än andra med impulsivitet, förhöjd aktivitetsnivå,
uppmärksamhet, inlärning och minne, interaktion med andra och
motorik.
– Alla människor kan ha svårigheter inom de här områdena. Det är
först när dessa svårigheter påverkar individen så mycket att det blir
svårt att fungera i vardagen, som de utgör en begränsning och en
funktionsnedsättning. Då kan man behöva utreda vari svårigheterna
består, säger Lena Sorcini.
Potocki-Lupski syndrom
Vanliga neuropsykologiska symtom vid PTLS är sen allmän
utveckling och inlärningssvårigheter, men graden varierar. De
flesta har en lindrig till måttlig utvecklingsstörning.
Störd tal- och språkutveckling förekommer hos nästan alla. En del
barn har trots relativt goda kognitiva förmågor svåra störningar i
språkutvecklingen.
De flesta har autistiska drag eller uppfyller kriterierna för autism.
Varierande grad av uppmärksamhetsstörning och överaktivitet
(adhd) är liksom ängslan och oro också mycket vanligt.
– Det är bra att tänka på att barnet kan ha dessa symtom, men inte
alltid och inte alla, säger Lena Sorcini.
Utredning
Vem som gör utredningarna är olika i olika delar av landet. Det kan
vara BUP (barnpsykiatrin), habiliteringen, barnläkarmottagningen,
eller ett utredningsteam på sjukhus. Teamet består vanligtvis av
läkare, psykolog, arbetsterapeut, logoped och fysioterapeut.
– I Stockholm utreder BUP autismspektrumstörningar,
habiliteringen gör begåvningsutredningar och tar reda på om barnet
har utvecklingsstörning eller inte. Sjukhusen sköter utredningen om
barnet har en diagnos redan innan, säger Lena Sorcini.
Till BUP kan föräldern ringa själv och be att barnet blir remitterat
dit, habiliteringen utreder barn som redan är inskrivna där, en
läkare skriver remiss till barnmottagningen.
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Vanligast är att barnet utreds när de är fem år, i samband med att
det ska börja i förskoleklass.
– På habiliteringen utreds barnets begåvningsnivå året innan det
ska börja i förskoleklass. Då finns tid att planera för barnets
skolgång om det exempelvis ska börja på särskola, säger Lena
Sorcini.
Det kan bli aktuellt med flera uppföljningar bland annat för att
bedöma begåvningsnivå.
– Ibland är det en fördel att skjuta upp begåvningstestet till lite
senare. Det kan vara svårt att få barnet att medverka. När det har
börjat skolan blir det mera vant vid att sitta still och ta emot
instruktioner, säger Lena Sorcini.
Metoder
Ofta börjar den neuropsykologiska utredningen med ett
begåvningstest, därefter görs specifika tester som på djupet
undersöker de områden som ter sig mest problematiska.
Föräldrar är alltid med förskolebarnet på utredningen. En
strukturerad intervju görs också med föräldrarna.
– När jag utreder gör jag besöket på förskola eller skola allra först,
observerar och träffar barnet. Senare när barnet kommer till
habiliteringen för utredningen, känner vi varandra lite grand, säger
Lena Sorcini.
Lekobservation på förskola och skola
Under lekobservationen gör psykologen iakttagelser kring vilka
aktiviteter barnet sysselsätter sig med, vilka saker barnet spontant
använder, om barnet varierar sin lek eller sysselsättning, om det
leker en konstruktiv lek. Alla observationer som görs bedöms
åldersrelaterat.
Möjliga diagnoser
Vid utredningen ser psykologen till begåvningsnivån. Man frågar
sig om det är en utvecklingsstörning eller som det numera heter i
nya diagnosmanualen DSM-5, en intellektuell
funktionsnedsättning. DSM-manualen används över hela världen
för att diagnostisera psykiska sjukdomar och utvecklingsrelaterade
tillstånd. DSM-manualen ges ut av Amerikanska
Psykiatriska Föreningen, APA. Senaste versionen kom 2013.
Under utredningen tar psykologen reda på vilken grad av
intellektuell funktionsnedsättning det är och om det också finns
autismspektrumsvårigheter som kan förklara barnets beteende.
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Brister barnet i uppmärksamhet och det har svårt att fokusera blir
diagnosen adhd eller add. Det kan också vara frågan om
språkstörning och perceptuella svårigheter och hur barnet tar in det
som händer i omgivningen med sina sinnen.
Arbetsminnet undersöks också.
– Då ser man hur långa sekvenser av ord det klarar av att förstå.
Barn som har svårigheter med arbetsminnet blir ofta missförstådda
i skolan, säger Lena Sorcini.
Intellektuell funktionsnedsättning
Intellektuell funktionsnedsättning finns i olika grader, lindrig,
måttlig eller grav. Diagnoskriterierna grundar sig på brister i
intellektuella funktioner (tänkandet, inlärningen) och brister i
adaptiv funktionsförmåga (hur personen klarar sig i vardagen).
Lindrig intellektuell funktionsnedsättning
Den som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning klarar det
som andra klarar, men behöver mer tid på sig.
Det abstrakta är svårt, till exempel att förstå tidsbegrepp, teoretiska
färdigheter, exekutiva svårigheter (planering, prioritering, kognitiv
flexibilitet), problemlösning, svårigheter att uppfatta jämnårigas
signaler och att förstå risker.
Måttlig intellektuell funktionsnedsättning
Utvecklingen går långsamt och är påtagligt efter jämnåriga.
Barnet har betydande svårigheter att förstå innebörden av siffror,
tid, kvantitet och pengar.
Det har ofta ett förenklat språk och har behov av alternativ
kommunikation. Det har ofta svårigheter att tolka sociala signaler
rätt.
Mycket svår/ grav intellektuell funktionsnedsättning
Barnet är som ett mycket litet barn genom hela livet
Det har begränsad förmåga att förstå kommunikation via tal eller
gester och ägnar sig åt icke-verbal kommunikation.
Autism
Trots att det finns olika grader av autism heter allt autism numera
enligt nya diagnosmanualen, DSM-5.
Vid en utvecklingsbedömning av autism tittar psykologen
framförallt på de här fem områdena:
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Theory of Mind innebär att det har svårt att förstå att andra
människor kan känna och tänka på andra sätt än sig själv. Det kan
också vara omöjligt att förstå att andra människors känslor och
tankar påverkar ens beteende. Utan dessa insikter blir det svårt att
begripa sig på andra personer.
Svag central koherens innebär att barnet koncentrerar sig på
detaljer i stället för att se helheten. Det gör att det inte letar efter
den ”röda tråden” i en stor mängd information. Tillvaron blir därför
splittrad och svår att förstå.
Exekutiva funktioner styrs från den främre delen av hjärnan
(frontalloben) och ligger bakom allt målinriktat beteende. Barnet
kan ha svårt att planera, hejda sina impulser och kontrollera
uppmärksamheten.
Minnet är ibland påverkat och det leder till olika svårigheter. Det
kan vara svårt att plocka fram minnen och det går inte att utnyttja
erfarenheter från andra liknande situationer.
Begåvningen är ofta ojämn, oberoende om diagnosen är
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning eller inte.
Olika testmateriel som används
De tester psykologer använder är standardiserade vilket betyder att
ett stort antal människor har gjort testet.
Vid en summering av en persons resultat på de olika delområdena i
ett intelligenstest får man fram den personens IK eller intelligens.
Tittar man på resultaten från alla deltest, vart och ett för sig får man
fram personens begåvningsprofil. Genom att jämföra resultaten
från olika deltest, kan man se vilka typer av uppgifter personen har
lätt och svårt att lösa. Begåvningsprofilen kan vara olika från
person till person.
De mest använda begåvningstesten är Wechsler-skalorna (WPPSI,
WISC, WAIS). Fyra index: Verbal funktion, Perceptuell funktion,
Arbetsminne och Snabbhet.
– Dessa skalor har en alltför stor språklig tyngd. Alla instruktioner
är verbala. Det är viktigt att använda andra testmateriel också och
jämföra dem med varandra, säger Lena Sorcini.
Teamet (läkare och psykolog) bedömer svårigheterna och sätter
diagnos utifrån diagnosmanualen.
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Efter sammanställning av bedömningen tas ställning till om en mer
omfattande medicinsk utredning behöver göras.
Utredningsresultatet
Psykologen gör sedan en muntlig återkoppling till föräldrar först,
sedan barnet självt om det är äldre. Förskola/skola och föräldrarna
ska få ett skriftligt utlåtande. Föräldern ska känna igen sitt barn i
beskrivningen.
– Och gör ni inte det så måste ni prata med psykologen om det.
Viktigt är att ni förstår allt och annars måste ni fråga. Det kan vara
invecklat skrivet. Ni måste också förstå vad den nya diagnosen
innebär. Ni har ju redan en diagnos PTLS och får ytterligare en.
Känslan kan vara hur många diagnoser ska mitt barn ha?
– Jag brukar också ge ett enkelt skriftligt utlåtande till barnet. Med
några få rader. Barn kan annars inte hålla kvar i minnet vad jag
sagt. Några saker; det här är du bra på, det här har du lite svårt för,
och det du har svårt för heter så här. Något barn sa till mig att ’titta
du har hittat fler saker jag är bra på än det jag inte är bra på!’
Efter utredningen
Familjen har rätt till stöd från habiliteringen kring vad diagnosen
innebär. De ska få hjälp och stöd kring vilka krav som går att ställa
på barnet.
– En utredning ska alltid vara till hjälp, säger Lena Sorcini.
Uppföljningar
När det finns behov görs en ny utredning. Det kan vara inför
stadiebyten i skolan.
– Den som upplever att diagnosen inte stämmer, ska låta barnet
göra om utredning, efter ett par år.
Stöd och hjälp
– Att ha ett barn med flera diagnoser gör att föräldrarna och barnet
behöver regelbundet stöd av habiliteringen under många år,
avslutar Lena Sorcini.

Frågor till Lena Sorcini:
Särskola vad är det?
– Särskola är en skolform som man har rätt till vid intellektuell
funktionsnedsättning. Då läser barnet enligt ’Särskolans läroplan’.
Vilket är bra för det ger rätt kravnivå.
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Hur kan man som förälder ställa krav på resursen barnet har i
klassen?
– Det är skolan som tillsätter resursen och som ansvarar för nivån.
Går det att söka jobb med särskolebetygen?
– Ja har barnet en lindrig utvecklingsstörning, så kan det söka jobb
med de betygen.

Hugos språk är försenat
Efter diagnosen PTLS började Hugo på språkförskola, med 12
barn, sex som hade språkstörning och sex med andra diagnoser. I
början sa han inget alls. När han fyllt sex år började språket komma
igång.
– Det gick framåt. I början förstod han mer än han kunde uttrycka,
sedan kom språket och talet mer och mer, säger Sofia.
Familjen är kritisk till hur deras habilitering har fungerat. De tycker
inte att de har fått vägledning utan har fått komma på alla insatser
själva. En orsak har varit att det varit stor omsättning på personal,
ingen regelbundenhet och ingen som lärt känna Hugo. Dock har en
insats varit bra. Fysioterapeuten har tränat Hugo fem gånger om
året i grupp tillsammans med andra barn.
– Det har utvecklat hans kroppskännedom, säger Sofia.
Idag pratar Hugo utan några problem. Det riktigt flödar ord ur
honom.
– Speciellt när han är i folksamlingar, som han inte gillar. Då
händer det ofta att han ”loopar” tar om samma mening om och om
igen, säger Jan.

Kommunikation
Barn med PTLS kommunicerar på många olika sätt, precis
som alla människor gör.
– Svårigheter att tala är en del av symtombilden, men med
hjälp av olika hjälpmedel och strategier går det att vidga
möjligheterna. Det säger logoped Sofia Wallin, som arbetar på
DART, Kommunikations- och dataresurscenter för personer
med funktionsnedsättning i Göteborg.
DART arbetar med att hjälpa barn, ungdomar och vuxna med
kommunikationssvårigheter, att hitta rätt metod och hjälpmedel för
att underlätta kommunikationen. DART arbetar också med
utbildning, utveckling och forskning inom området.

Dokumentation nr 526 © Ågrenska 2016

27

Potocki-Lupskis syndrom

Utgångspunkten är alla människors rätt till kommunikation, vilken
finns beskriven i FN:s konventioner: bland annat i
barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, som kom 2009. Det finns liknande
centra som DART, med andra namn, på flera platser i Sverige. Vill
du veta om det finns ett centra nära dig, googla på internet på
kommunikationscenter.
Vad är kommunikation?
Kommunikation sker på många olika sätt, exempelvis genom tal,
gester, mimik, teckenspråk, kroppsrörelser, skrift och bilder.
Allt utbyte av information mellan människor, medveten eller
omedveten, är kommunikation.
– Alla människor kommunicerar. Man lär sig språk och tal genom
att kommunicera med andra och genom att andra pratar med en
själv. Vi lär oss i umgänget med andra och mår dåligt om vi inte
kommunicerar, säger Sofia Wallin.
Människan kommunicerar för att få närhet, för att få behov
uppfyllda, för att vara delaktiga och lära sig saker, men också för
att bygga en social kontakt med omgivningen. Barn kan visa att de
vill kommunicera på många sätt, ofta genom att peka, titta eller
hämta något eller någon.
Kommunikation är det en person gör som någon annan reagerar på.
Det kan vara medvetet eller omedvetet och det sker hela tiden, så
fort vi är i samma rum som någon annan.
Kommunikation, språk och tal
Genom att se kommunikation, språk och tal utifrån tre cirklar som
går i varandra är det lättare att förstå hur vi kan stödja barnens
kommunikationsutveckling, menar Sofia Wallin.
Kommunikation, det övergripande och största området i cirkeln
handlar om samspel med andra och tillgången till
kommunikationsmöjligheter.
Språk det område som ligger innanför och är något mindre, är vårt
tankeverktyg som består av ordförråd, grammatik och ett språkligt
ljudsystem.
Tal är mer specifikt och symboliseras av den lilla ringen mitt i
ägget. Tal är ett sätt att uttrycka språk, en motorisk aktivitet som
kan sitta i munnen, men också i svalget.
– Den som har svaga muskler i munnen kan ha väldigt svårt att
göra vissa ljud. Om man vet det gör det en jättestor skillnad. Om
det beror på en begränsning i muskeln bör tillvägagångsättet och
målbilden se annorlunda ut. Motoriska förutsättningar är i regel
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svårare att ’göra något åt’, än det språkliga ljudsystemet, säger
Sofia Wallin.
Språkförståelsen är påverkad av synen, hörseln, minnet, språkliga
förmågan, förmågan att kunna koncentrera sig, erfarenheter, miljö,
motivation och utvecklingsnivå.
– Språket är en del men om man också har en intellektuell
funktionsnedsättning, hur ska man se på språket då? Det går inte att
förvänta sig att ett barn som har en utvecklingsstörning ska ha en
språklig förmåga i nivå med jämnåriga. Den språkliga förmågan
hör ihop med den övriga förmågan och påverkas av det, säger Sofia
Wallin.
Om det är en person som pratar mycket men det är svårt att förstå
vad hen säger, kanske man bara behöver förstärka de ord
omgivningen har svårt att förstå.
Det finns till exempel ett Reda-ut-häfte, att ladda ner på DART:s
hemsida, berättar Sofia Wallin.
– Det är ett sätt att kommunicera det som hänt i till exempel skolan,
som man som förälder behöver veta om. Barnet själv kan inte
kommunicera det. Föräldern förstår inte essensen i det barnen
säger. Då är det en hjälp att använda bilderna i häftet. Ett stöd i en
särskild situation, säger Sofia Wallin.
AKK
Det handlar om att anpassa kommunikationsstrategierna efter
personen som behöver det. Och ge tillgång till olika strategier och
AKK. AKK är en förkortning av Alternativ och Kompletterande
Kommunikation, som finns för alla som har behov av ett alternativt
sätt att uttrycka sig eller som ett komplement till befintligt tal.
DART har kurser för föräldrar som vill lära sig mer om dessa
metoder och hur det går att arbeta med dem tillsammans med
barnen.
– Inom AKK pratar vi om olika redskap och metoder som
underlättar kommunikationen. Omgivningen har ansvar för att
metoderna och redskapen ska fungera för personen som behöver
stöd i sin kommunikationsutveckling. Det är omgivningen det vill
säga föräldrar, personal på förskolan, skolan, korttids, fritids,
habiliteringen och så vidare, som är viktiga när det gäller AKK,
säger Sofia Wallin.
Förutom bilder, tecken, symboler, kommunikationsapparater och
ögonstyrda datorer finns idag också appar till smarta telefoner och
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surfplattor som kan användas i samma syfte.
– Man ska inte vara rädd för att pröva många olika vägar när det
gäller kommunikation. Detta förvirrar inte barnet – tvärtom väljer
barnet själv de kommunikationsvägar som fungerar bäst, säger
Sofia Wallin.
Barnet får tillgång till AKK genom logoped på habiliteringen. De
kan förskriva material, som bildprogram, pärmar och fickor,
talande hjälpmedel, och handledning i metodik. Arbetsterapeut kan
förskriva vissa kommunikationshjälpmedel för struktur, till
exempel scheman. Pedagoger hjälper till med förhållningssätt och
att plocka fram material.
Det finns en föräldrautbildning, AKKtiv, AKK och tidig
Intervention, utarbetad av DART: s kommunikationscenter. Åtta
lektioner med föreläsningar, diskussioner, hemuppgifter etcetera,
ges på de flesta habiliteringar i Sverige.
– Det är aldrig försent att börja med AKK. Det kan man börja med
när man har tid och möjlighet, säger Sofia Wallin.
Kommunikationsstöd
Olika kommunikationsstöd kompletterar och förstärker varandra.
Tecken, tal, föremål och bilder går att använda samtidigt.
– Man behöver inte välja utan kan ta det som finns till hands, säger
Sofia Wallin.
En fråga som ofta ställs av föräldrar är om barnet i sådana fall
väljer att peka på bilder istället för att prata.
– Så länge det finns förutsättningar att prata kommer barnet att göra
det i första hand, men det måste finnas andra möjligheter också,
säger Sofia Wallin.
Tecken
Alla språkliga förstärkningar hjälper språkutvecklingen. Att som
förälder lära sig teckenspråket kan vara svårt men ansträngningen
underlättar för barnet att kommunicera.
– Det gynnar språkutvecklingen och det är därför många förskolor
använder teckenspråk. Att se ett ord samtidigt som man hör
förstärker intrycket, säger Sofia Wallin.
För att barnet ska förstå vad det ska använda tecken, bildkartor och
olika kommunikationshjälpmedel till – och vad de betyder –
behöver omgivningen vara modell. Modell är den vuxne genom att
själv använda samma kommunikationssätt som barnet.
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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.
www.spsm.se (Specialpedagogiska skolmyndigheten)
www.lasochskrivportalen.skolverket.se

Frågor till Sofia Wallin:
Vårt barn kan inte säga s och r och vi har fått höra att det beror
på gommen. Kan den allmänna muskelsvagheten påverka talet
också.
– Hur barnet ser ut i munnen, gommens höjd till exempel kan
påverka. Men jag tror att det största problemet kan vara
muskelsvagheten. Struktur brukar vara lite lättare att kompensera
för. Det är viktigt att det görs en ordentlig logopedisk bedömning
eftersom det kan vara svårt att träna upp muskelsvaghet.
Vad finns det för träningsredskap för munmotoriken om barnet
har svårigheter med r. Vi har redan bitblock?
– Träning av bara oralmotoriken ger ingen större effekt på
talljuden. Barnet och omgivningen måste jobba med talljuden
specifikt. Men jag som jobbar mer kompensatoriskt, med
kommunikationsstöd/AKK, tänker att en måste fundera på vinsten
med träningen. Finns inte förutsättningarna blir det bara jobbigt och
man kanske ska satsa på något annat istället. För barnet är det
viktigt att det blir förstått. Det behöver inte låta rätt. Om barnet
uttryckt att det är jobbigt att inte kunna säga r är det en annan sak.
Då finns kanske motivationen att träna upp det.
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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.
– Vi är noga med att anpassa innehållet så att
förutsättningarna för barnen blir så bra som möjligt under
vistelsen, berättar Anna Glenvik från Ågrenska.
Barn som har PTLS, 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.
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 det går att 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 föräldrarna och personal och de får prata med
varandra en stund. Efter fem minuter berättar de vad de olika
grupperna har enats om.
Någon nämner att det är viktigt att barnen blir accepterade av
omgivningen och får ett bra bemötande av pedagoger och kamrater.
Kunskap hos sjukvårdspersonal och pedagoger är ett måste.
Föräldrar måste sänka ambitionsnivån och se till den enskilda
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individen. Att vara konkret, ha struktur och ordning är andra
viktiga saker.
För att allt detta ska fungera är det flera olika faktorer som
påverkar, fortsätter Anna Glenvik. Barnets egna fysiska 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 behov och förutsättningar,
säger Anna Glenvik.
Särskilda mål
Syftet med aktiviteterna är att stärka barnens delaktighet och det
sociala samspelet. Det görs bland annat genom att erbjuda en tydlig
struktur, återkommande aktiviteter, ha gemensamma aktiviteter och
samlingar, där var och en deltar på sina egna villkor och får
uppleva att lyckas.
De yngre barnen har en samling varje morgon då Kalle Kanin
dyker upp ur sin resväska.
– På måndagen, den första dagen barnen är här, är Kalle också ny
och blyg, sedan blir han mer och mer van vid barnen. Kalle blir
levande för dem. Ett barn sa ’du Anna är du släkt på något vis med
Kalle?’
Veckans dagar får en egen färg och doft, som barnen luktar 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 gemensamma 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.
Det finns olika scheman, talande scheman, mobila scheman att ha
med sig, tidshjälpmedel som timstock som också finns som app.
Bilder, samtalskartor, samtalsmattor och kommunikationspass som
är till för att locka barnen att kommunicera med varandra och med
vuxna.
Ett annat mål med vistelsen är att minska konsekvenserna av
koncentrations- och inlärningssvårigheter. Det innebär fasta rutiner
och tydlig struktur både i aktiviteter och miljö, aktiviteterna
återkommer varje dag. Barnen ska veta; När? Var? Och med vem?
Och vad som ska hända sedan.
– Shakespeare lär ha sagt att det är först när man kan manus som
man kan börja improvisera, säger Anna Glenvik.
Det finns också bollvästar att låna som stärker koncentrationen.
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En viktig del i programmet är att stimulera och stödja
kommunikation och tal genom sånger, lekar och samlingar.
Barnteamet använder konkreta ord och visualiserar genom att
använda tecken och bilder. Inför nästa aktivitet är personalen nog
med förberedelser, så att barnen vet vad som ska hända.
– För att stödja kommunikation och tal är barnteamet noga med att
ge barnen tid, invänta deras svar och ge bekräftelse.
På Ågrenska används också AKK- Alternativ och Kompletterande
Kommunikation, för att stimulera och stödja kommunikationen.
Tydlighet är viktigt.
– Vi är noga med att vara konkreta, ge en instruktion åt gången,
använda korta meningar och undviker ord med otydlig innebörd
som till exempel strax. Hur många straxar går det på en stund?
Under veckan stimuleras fin- och grovmotorik genom musiklekar
med rörelser, aktivitetsbana och samlingar inom- och utomhus. Det
bidrar till att stärka kroppskännedom.
Det är många samlingar och gemensamma aktiviteter där var en
och kan delta på sina egna villkor. Barnen och ungdomarna blir
bekräftade och får känna att de lyckas. Det bidrar till att stärka
deras självkänsla.
– Stimulerande upplevelser startar den goda cirkeln och väcker
barnens lust att ta egna initiativ, vilket leder till ökad aktivitet och
påskyndar utvecklingen, säger Anna Glenvik.
Länktips:
www.logopedeniskolan.blogspot.se
www.skoldatatek.se/verktyg/appar
www.skolappar.nu (appar kopplade till det centrala innehållet i
Lgr 11)
www.appstod.se (samlingsplats för appar som stöd)
www.mathforest.com (låg/mellan välj nivå)
www.varsam.se
www.komikapp.se
www.rehabmodul.se
www.mfd.se (Myndigheten för delaktighet)

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.
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– 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 ett 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 förstår. Barn har mindre möjlighet att
påverka sin situation och omgivning på grund av sin ålder och
sociala situation.
Syskonens program
Den första dagen på Ågrenska är det fokus på barnet vars syskon
har PTLS. 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.
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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.
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.
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.
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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 en 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/

Hugo och storebror
Erik älskar sin lillebror Hugo och värnar om honom.
Han kan kanske skämmas lite över honom när Hugo säger tokiga
saker men för det mesta är han stolt storebror. Erik har till exempel
inget emot att ta med flickvänner hem och Hugo får gärna vara med
i omklädningsrummet när Erik tränar hockey.
– Mycket handlar om att Hugo är rolig och glad och det gillar alla,
säger Jan.
Föräldrarna har värnat om Erik och vill inte att han ska behöva ta
för mycket ansvar för sin lillebror. Därför lämnar de aldrig Erik
ensam med Hugo.
– Hugo är impulsiv och kan göra tokiga saker och har inget
konsekvenstänkande. Är det tyst i köket stelnar vi föräldrar till och
tänker att nu händer något, säger Sofia.
När han var mindre åkte han till exempel med en grusig pulka över
nya bilen. Han kunde springa rakt ut i trafiken och i sådana stunder
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när det är tyst i köket och han är där har det hänt att han har klippt
sönder dagstidningen i små bitar.

Munhälsa och munmotorik
– Vi rekommenderar att barn med särskilda behov har kontakt
med tandvården tidigt, gärna med en barntandvårdsspecialist.
Finns det svårigheter med tal, språk och ätande behövs även
kontakt med logoped. Det säger övertandläkare Marianne
Lillehagen och logoped Lisa Bengtsson på Mun-H-Center.
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 förhållanden i munnen.
Observationerna, tillsammans med information som föräldrarna
lämnat, ställs samman i en databas.
Kunskap om sällsynta diagnoser sprids bland annat via Mun-HCenters 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 sedan
individuellt komplettera med andra fluorprodukter efter
rekommendation av ansvarig tandläkare, exempelvis
fluorsköljning. För de barn som inte kan spotta rekommenderas en
så kallad muntork som går att fukta i fluorlösning och badda
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tänderna med. För barn som inte tycker om tandkrämssmaker finns
särskilda tandkrämer utan smak. Det finns också tandkrämer som
inte skummar så mycket och tandkräm med extra hög fluorhalt.
Tandvården rekommenderar föräldrar att hjälpa sina barn med
tandborstningen och att borsta två gånger om dagen. För att
underlätta tandborstningen tipsar tandläkare Marianne Lillehagen,
om att det är bra att stå bakom barnet och använda den egna
kroppen som stöd. Då kommer den vuxne åt bättre och det blir
lättare att borsta. Yngre barn och barn med nedsatt bålstabilitet kan
ligga i en säng eller på golvet när den vuxne borstar barnets tänder.
När nya kindtänder kommer är det extra noga med tandborstning
av groparna på tuggytan. De kan förseglas med plast för att minska
risken att få hål.
Det finns många olika hjälpmedel som kan underlätta munvården.
Exempelvis bitstöd, som föräldrar kan använda för att underlätta
tandborstningen av barnet. 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. Ett eller två återbesök mellan de ordinarie besöken
rekommenderas för polering och fluorbehandling av tänderna.
Mun-H-Center och specialistkliniker för pedodonti erbjuder barn
och ungdomar med särskilda behov ett anpassat
tandvårdsomhändertagande.
Generellt om mun och tänder vid PTLS
Följande munrelaterade symtom kan – men behöver inte –
förekomma hos personer med PTLS: Olika typer av bettavvikelser,
hög och smal gom, platsbrist för permanenta tänder, emaljfel och
tidig tandväxling. Nedsatt oralmotorisk förmåga och hypotona
muskler vilket kan ge talsvårigheter, ätsvårigheter så som sug- och
tuggsvårigheter, dregling/nedsatt salivkontroll och bitovanor/oral
habits.
Vad har vi sett idag?
Barnen medverkar väl efter förmåga. De har fina tänder. Flera har
trångt för tänderna i munnen och hög gom. Många har hypoton
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muskulatur samt tal- och språksvårigheter. Flera av föräldrarna har
i frågeformulären rapporterat ätsvårigheter, framförallt vid vissa
konsistenser, hosta i samband med måltid, långdragna måltider och
nedsatt aptit. Vi har också observerat svårigheter med
salivkontroll/dregling och bitovanor/oral habits.
Tal och språk
Med språk avses både förmågan att förstå och att uttrycka sig. Talet
förmedlar det språkliga budskapet. Stimulans av språk och samspel
är grunden för träning av kommunikationen. Talsvårigheter kan ha
anatomiska/strukturella orsaker, neurogena orsaker eller en
kombination av båda. Det finns flera olika typer av talsvårigheter.
Det behövs alltid en individuell bedömning av barnets tal, språk
och kommunikation för att se vad man ska göra och hur man ska
börja en eventuell träningsinsats eller intervention.
Ätsvårigheter
Ätsvårigheter kan ha flera olika orsaker och även i detta fall behövs
en individuell bedömning av ett multiprofessionellt team. Det kan
dels handla om avsaknad av en vilja/ork att äta och så som nedsatt
aptit, problem med mage/tarm, andning och allmäntillstånd, men
det kan också handla om en oförmåga eller svårigheter att äta, det
vill säga barnet har svårigheter att suga, dricka, tugga, svälja och
känna maten i munnen.
När barnet inte äter tillräckligt
Då gäller att först identifiera orsaken. Behandla eventuell reflux
(sura uppstötningar), förstoppning med mera. Kanske ge berikad
kost och näringsdrycker. I en del fall kan oralmotorisk träning vara
motiverad, om barnet till exempel har svårigheter att tugga. Ibland
behöver barnet sondmatning via näsa eller bukvägg.
– Vid sondmatning är det viktigt att ge fortsatt stimulans av
munnen, säger Lisa Bengtsson. Barnet riskerar annars att bli extra
känsligt i munnen.
Att tugga
Att tugga underlättar matsmältningen. Det är viktigt att tugga för
att känna mättnad och att äta lagom mycket. Barnet får genom
tuggning starkare tuggmuskler och en bättre käkposition, det ger ett
säkert ätande och kan eventuellt också påverka bitovanorna/oral
habits till det bättre.
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God tuggförmåga
God tuggförmåga innebär ett välfungerande bett, rotatoriskt
tuggmönster, att tuggan blandas med saliv, att kunna föra tuggan
mellan kindtänderna och forma maten till ett sammanhängande
stycke. Det handlar också om att kunna känna efter och anpassa sig
efter konsistenser och svälja säkert när det är dags.
– En ovilja att äta viss mat kan handla om svårigheter med att tugga
en viss konsistens, säger Lisa Bengtsson.
Syftet med oralmotorisk träning
Oralmotorisk träning kan användas med syfte att försöka öka
förmågan att kontrollera saliv, förbättra ät- och tuggförmåga,
förbättra förutsättningarna för att träna artikulationsförmågan,
minska överkänslighet i munnen, öka känsligheten i munnen, ge
bättre förutsättningar för munvård och förebygga ohälsa.
Den bästa hjälpen på hemmaplan?
Fås genom habiliteringsteam, logopedmottagningar, öron-näsa-och
halsläkare/foniater, nutritionsteam, oralmotoriskt team i samarbete
med logoped, tandläkare, fysioterapeut och så vidare.
– Ni är alltid välkomna att kontakta oss på Mun-H-Center om ni
har frågor eller vill diskutera, säger Lisa Bengtsson.
Läs mer om hur en 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

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 ungdomarna själva ansöka om
handikappersättning och aktivitetsersättning.
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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
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:
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Helt vårdbidrag
Tre fjärdedels vårdbidrag
Halvt vårdbidrag
En fjärdedels vårdbidrag

9 229 kr/ mån
6 922 kr/mån
4 615 kr/mån
2 307 kr/mån

110 750 kr/år
83 063 kr/år
55 375 kr/år
27 688 kr/år

Utöver vårdbidraget – som är en ersättning för den extra
arbetsinsats funktionsnedsättningen en 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 intellektuell 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.
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
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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
vissa funktionshindrade) 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.
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

Hugos familj och Försäkringskassan
Familjen har fått beviljat ett halvt vårdbidrag från och med i år
fram till Hugo fyller 16 år. Tidigare har de haft en fjärdedels
vårdbidrag.
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– Det har varit en jobbig process fram till nu, när vi fick en ny
handledare och Försäkringskassan erbjöd oss mer stöd. Tidigare
har de inte känt till PTLS och inte riktigt förstått vilket stöd vi
behöver.
Jan arbetar heltid och Sofia arbetar 80 procent.

Samhällets övriga stöd
Socionom Cecilia Stocks från Ågrenska tar upp frågor kring
förskola, skola och särskola. Avlastning och olika andra
stödinsatser kommunen kan ge, genom LSS- lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade och genom
Socialtjänstlagen, SoL. Hon berättar också om NFSDNationella Funktionen Sällsynta Diagnoser och olika fonder
som det går att söka stöd ifrån.
Från och med den 1 juli 2011 gäller en ny svensk skollag för både
offentliga och privata förskolor och skolor.
– Det innebär bland annat skärpta krav på lärare; endast behöriga
lärare ska kunna få tillsvidareanställning och att Skolinspektionen
har möjlighet att ge vite till eller stänga skolor som missköter sig,
säger Cecilia Stocks.
Skollagen
Skollagen 1 kapitlet 4 § innebär att skolan ska ta hänsyn till elevers
olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas
så långt som möjligt. Skolan ska också sträva efter att uppväga
skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.
Elevens rättigheter är stärkta
Det finns två former av stödinsatser: extra anpassningar och
särskilt stöd. Om de extra anpassningarna inte räcker till är rektor
skyldig att skyndsamt utreda om eleven behöver särskilt stöd och
åtgärdsprogram. Det ska göras i samråd med elevhälsan.
Åtgärdsprogram ska upprättas för hur eleven ska klara
kunskapsmål och vilket stöd som behövs
Fler beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd,
till exempel åtgärdsprogram och rätt till skolskjuts.
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Åtgärdsprogram
Åtgärdsprogram innebär en skriftlig planering av skolgången var i
man beskriver elevens behov, hur behoven ska tillgodoses samt hur
åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
– Eleven och vårdnadshavaren ska ges möjlighet att delta när ett
åtgärdsprogram utarbetas, säger Cecilia Stocks.
Stöd i skolan
Personalen i skolan ska få handledning och fortbildning. Eleven ska
ha möjlighet till en resursperson eller assistent. Elevgruppen ska
kunna anpassas efter behov, lokaler ska anpassas liksom läromedel,
stolar och bord.
Mål, åtgärder och utvärdering
Frågor att diskutera är: Vad eleven ska kunna förstå och göra? Hur
eleven kan visa sin kunskap? Vilka åtgärder som krävs i
undervisningen för att eleven ska kunna nå målen och visa sin
kunskap? Och hur undervisningen ska skapa förutsättningar för
eleven att nå målen.
Särskolan
Särskolan är en egen skolform som finns till för personer med
begåvningsmässiga funktionsnedsättningar och
utvecklingsstörning. Den är obligatorisk i nio år, precis som
grundskolan och har egen läroplan som ger eleven möjlighet till
ytterligare ett läsår om kunskapsmålen inte uppnåtts efter nio år.
Särskolan indelas i grundsärskola och träningsskola. Innan eleven
antas till särskola görs en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och
social bedömning. Beslutet att anta eleven fattas av den ansvariga
politiska nämnden i kommunen.
– Att gå i särskola behöver inte innebära att eleven går i en annan
skola. Det finns särskoleklasser i grundskolan. Enskilda individer
kan också gå integrerade i en grundskoleklass, säger Cecilia
Stocks.
Betyg i särskolan
Att läsa på särskola innebär begränsningar när det gäller framtida
studier. Men särskoleelever kan ändå få prövning i ett eller flera
ämnen i den vanliga grundskolan och få grundbetyg i dessa. Inom
särvux och på folkhögskolor finns utbildningar för personer som
gått i grundsärskola.
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Vart vänder vi oss?
Om familjen är missnöjd med något beslut som berör barnet i
skolan vänder man sig i första hand 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 har telefon 08527 332 00. Skolinspektionen nås på, www.skolinspektionen.se.
Beslut överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd,
www.overklagandenamnden.se.
Inför förändringar och stadiebyten i skolan
Ta kontakt med skolan eller förskolan. Ge skriftlig information om
PTLS, till exempel denna dokumentation. Ha ett möte med alla
inblandade, rektor, skolsköterska, matpersonal, mentor och
klassföreståndare.
– Är ni osäkra på vilken förskola eller skola ert barn ska gå, gör
studiebesök på flera, uppmanar Cecilia Stocks.
Mötesteknik
Se till att beslutsfattare är med och skjut upp mötet annars. Ta med
en kontakt från habiliteringen eller sjukvården. Ha en dagordning.
Kom överens om hur lång tid mötet ska vara. För protokoll och
varje beslut om åtgärd bör kopplas till en namngiven utförare. Ny
tid för återkoppling och uppföljning av åtgärderna ska bokas i slutet
av mötet.
LSS
Den som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till insatser enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den
som omfattas av LSS tillhör någon av följande tre kategorier eller
personkretsar, som det kallas:
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig
funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av
yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på normalt
åldrande. Funktionsnedsättningarna bör vara stora och förorsaka
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och personen bör
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ha omfattande behov av stöd eller service.
För den som har rätt till LSS finns ett antal olika insatser. Insatser
som kan vara aktuella när man har barn är avlösarservice,
korttidsvistelse, kontaktperson.
Avlösarservice i hemmet
Med avlösarservice i hemmet kan anhöriga få möjlighet till
avkoppling och att uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice
kan erbjudas både som regelbunden insats och som lösning vid
akuta behov. Behovet bedöms individuellt från fall till fall.
Korttidsvistelse hos stödfamilj, korttidshem, helg-och
sommarläger
Korttidsvistelser ger barnet möjlighet till personlig utveckling. Det
tillgodoser barnets behov av miljöombyte och rekreation Anhöriga
får en möjlighet till avlösning och utrymme för avkoppling.
Kontaktperson
Familjen får ett personligt stöd utanför familjen. Isoleringen bryts
och det underlättar ett självständigt liv. En kontaktperson kan följa
med till olika aktiviteter och finnas till för regelbundet prat eller
umgänge.
– Det ger trygghet att få ett icke-professionellt stöd av en
medmänniska som inte har rapporteringsskyldighet, säger Cecilia
Stocks.
SoL
De insatser som ges enligt LSS kan också ges enligt
socialtjänstlagen, SoL. Man har alltid rätt att söka en insats och få
ett skriftligt besked om beslut.
Stödet söks hos socialsekreterare, LSS-handläggare eller
biståndshandläggare. Man kan också vända sig till kurator på
habilitering eller sjukhus för att få hjälp med olika stödinsatser.
Anhörigstöd
Enligt Socialtjänstlagen, SoL 5 kap 10 § ska kommunen också
erbjuda stöd till anhöriga. Med anhöriga menas en familjemedlem,
(till exempel äldre syskon, morföräldrar eller farföräldrar) eller en
god vän till någon med fysisk och, eller psykisk
funktionsnedsättning.
Som anhörig är det möjligt att delta i samtalsgrupper eller
individuellt anpassat stöd, och att få tips, råd och hjälp med
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kontakter. Detta stöd ska sökas hos kommunens anhörigkonsulent.
Denna tjänst kan heta och se olika ut i olika kommuner.
Vart vänder vi oss?
Prata igenom situationen i familjen med LSS-handläggare i
kommunen. Titta på vilka behov som finns, förutsättningar och
möjligheter. Beslutet som tas kan överklagas inom tre veckor. Det
går också att kontakta anhörigkonsulent, www.lul.se/infoteket.
NFSD
Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser arbetar på uppdrag av
Socialstyrelsen. De ansvarar för att samordna, koordinera och
sprida information inom området sällsynta diagnoser. NFSD
startade sin verksamhet i januari 2012, www.nfsd.se
Fonder
Fonder kan sökas för ökade omkostnader på grund av sjukdom,
hjälpmedel och rekreationsresor. På sjukhus kan man få hjälp med
att hitta fonder. De finns också i bibliotekets böcker Alla dessa
fonder och Stora fondboken. Länsstyrelsen har en gemensam
stiftelsebas: www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/SSearch.aspx. Vissa
företag hjälper också till att hitta rätt fonder för en mindre summa.
Tips på bra webbsidor:
www.agrenska.se – Ågrenska
www.agrenska.se/syskonkompetens
www.anhoriga.se-nationellt kompetenscentrum för anhöriga.
www.fk.se - Försäkringskassan
www.1177.se – Sjukvårdsupplysningen
www.socialstyrelsen.se - Socialstyrelsen
www.skolverket.se – Skolverket
www.skolinspektionen.se
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
www.nfsd.se – Nationella funktionen sällsynta diagnoser
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Hugo idag
Hugo är nästan alltid glad, lever i nuet och är väldigt spontan.
– Han överöser oss i familjen med kärlek och är generös också mot
andra. Till tjejen på växlingskontoret när vi skulle åka utomlands sa
han; Vad du är vacker! Hon kom av sig och fick räkna om. Å andra
sidan är han lika spontan åt andra hållet. När vi möter en bastant
karl i mataffären deklarerar han klart och tydligt; Vad tjock han är.
– Hugo är väldigt rolig och när jag efter en skräpdag på jobbet
kommer hem till honom blir allt härligt, säger Jan.
Sofia oroar sig dock för att han ska få ångest, eftersom det är
vanligt under puberteten när det gäller ungdomar med PTLS.
– Vi vet att han tycker det är jobbigt med det sociala och svettas om
händerna när vi är i stora folksamlingar. Vi utmanar honom och
hittills har det gått bra. Min oro är att det ska förvärras och jag vet
inte riktigt hur jag ska hantera det i så fall.

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.
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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.
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

Hugo och framtiden
Hugo vill alltid bo kvar hemma hos familjen. Storebror Erik säger
att om Hugo ska tvingas flytta hemifrån, får han bo ihop med
honom, Erik. Sofia och Jan är bestämda med att Hugo alltid
kommer att behöva stöd men att han måste få ett eget boende så
småningom. Han behöver känna att han klarar sig själv.
– Det blir lagom med eget boende vid 21 – 25 års ålder, säger
Sofia.
Som det är nu vid 12 års ålder är han aldrig själv utan har alltid
någon förälder eller pedagog med sig om han är utanför hemmet.
Hans framtidsdröm är inspirerad av den stödfamilj han har bott hos,
sedan han var sju år, en helg i månaden. Han vill bli bonde och
hoppas komma in på jordbruksgymnasiet efter särhögstadiet.
– Hugo älskar djur och maskiner, säger Sofia.
Annars har han en given plats i en affär, säger Jan skämtsamt.
– Han älskar att sortera varor i hyllorna. Gillar inte när det saknas
ett spaghettipaket och sorterar alltid vattenflaskorna som brukar
ligga i korgen i sportbutiken.
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En sammanfattning av dokumentation nr 526
Potocki-Lupskis syndrom är en kromosomavvikelse, som
kan medföra muskelslapphet, matningssvårigheter med dålig
viktuppgång, kognitiva nedsättningar, adhd, autism och
hjärtmissbildningar.
Förekomsten är inte helt känd. Men det uppskattas att det
föds fyra barn per 100 000 födda med syndromet, i Sverige.
Behandlingen inriktas på att kompensera för olika
funktionsnedsättningarna.
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