Dokumentation nr 564

22q11-deletionssyndromet
familjevistelse

ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER
Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser
© Ågrenska 2018

www.agrenska.se

22q11– deletionssyndromet

22 q11– DELETIONSSYNDROMET
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 22q11deletionssyndromet. 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, möjligheter och behov. I programmet ingår förskola, skola
och fritidsaktiviteter.

Faktainnehållet från föreläsningarna på Ågrenska är grund för denna
dokumentation som skrivits av redaktör Pia Vingros, Ågrenska. Innan
informationen blir tillgänglig för allmänheten har varje föreläsare
sakgranskat texten. För att illustrera hur det kan vara att leva med
sjukdomen eller syndromet berättar en familj om sina erfarenheter.
Familjedeltagarna har i verkligheten andra namn. Dokumentationerna
finns som pdf på Ågrenskas webbplats, agrenska.se.
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Medicinsk information om 22q11–deletionssyndromet
– Vid 22q11-deletionssyndromet finns olika behov av
specialistvård under livet.
Det säger Sólveig Óskarsdóttir, överläkare vid Drottning
Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
22q11-deletionssyndromet är ett ovanligt tillstånd där många
olika organ kan påverkas. Det orsakas av en förlust (deletion) av
en liten del på en av kromosomerna i kromosompar 22.
Vanliga symtom är medfödda hjärtfel, gomavvikelse och
underutveckling av brässen (thymus). Kalkbrist orsakad av
underutveckling av bisköldkörtlarna förekommer också.
Inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska problem är vanliga.
– Det är ovanligt att en person har alla symtom. Symtomen kan
variera i olika åldrar, säger Sólveig Óskarsdòttir.
Olika namn
Syndromet har haft många namn, till exempel VCFS (velokardio-facialt syndrom) efter det som kan vara påverkat i kroppen
velo (gom) - kardio (hjärta)- facial (ansikte). Det kallas också
DiGeorge-syndrome, efter barnläkaren Angelo DiGeorge som
först beskrev syndromet.
När läkarna fann att samma kromosomavvikelse orsakade båda
sjukdomarna föreslog en grupp läkare i England namnet CATCH
22, som är en förkortning av en del av de vanligaste symtomen.
22 står för kromosomnummer 22.
Nu kallas syndromet 22q11-deletionssyndromet. Siffrorna står för
den del av arvsmassan som saknas på kromosom 22. Syndrom
betyder att flera symtom tillsammans pekar mot en diagnos, i
detta fall diagnosen 22q11-deletionssyndromet.
Förekomst
22q11-deletionssyndromet upptäcks hos mellan 25 och 40 barn
varje år. Det är lika vanlig bland flickor som pojkar. Diagnosen
ställs i olika åldrar, men det finns många som inte fått diagnosen.
– Vi vet inte hur många som har fått diagnosen i Sverige. det kan
röra sig om cirka 300 till 400 personer, säger Sólveig
Óskarsdóttir.
En förklaring till att inte alla har fått diagnosen är att
symtombilden kan variera mycket. Barn med svåra hjärtfel får
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ofta diagnosen tidigt i livet, medan andra får diagnosen under
förskoleåldern eller senare. Hos en del personer är många organ
påverkade. Det finns också människor som har syndromet utan att
någonsin veta om det.
Symtomen varierar också med åldern. Hjärtproblem,
matningssvårigheter, täta infektioner samt tal- och
språksvårigheter är vanligast hos yngre barn.
Inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska problem kommer
senare.
Om en läkare misstänker 22q11-deletionssyndromet tas ett
blodprov som kan ge svar.
Symtom i detalj
Ungefär 65 procent av alla barn med 22q11-deletionssyndrom har
medfött hjärtfel. Felet upptäcks oftast redan när barnet är några
dagar eller veckor gammalt. Hjärtfelet kan vara allvarligt eller
lindrigt. Allvarliga hjärtfel kan vara avbruten aortabåge,
förträngning eller stopp i lungpulsådern eller hål i skiljevägen
mellan hjärtats kamrar.
– Dessa hjärtfel måste opereras när barnen är små. Ibland måste
barnen opereras igen när de blir äldre, säger Sólveig Óskarsdóttir.
Brässen, thymus är ofta liten och undervecklad. Brässen är ett
viktigt organ i immunförsvaret. Sämre immunförsvar kan leda till
luftvägsinfektioner och öroninflammationer. Den kan också ge
en ökad risk för autoimmuna sjukdomar och trötthet.
– Majoriteten har lätt till måttlig immunbrist. Allvarlig
immundefekt är ovanligt, men är viktig att upptäcka tidigt, säger
Sólveig Óskarsdóttir.
Ungefär 75 procent av barnen har uppfödningssvårigheter tidigt i
livet, ofta i samband med gomspalt eller svag gom. (Läs mer i
avsnitt om munhälsa) En tredjedel får mat genom sond eller
Perkutan endoskopisk gastronomi, PEG, knapp på magen.
Problemen kan bero på att barnet har svårt att suga eller svälja, att
det tar lång tid att äta eller att barnet kräks, till exempel genom
näsan.
– Förstoppning eller bakflöde från magen (reflux) påverkar också
barnets förmåga att äta, liksom eventuella fel på gommen,
hjärtfel, infektioner och slem, säger Sólveig Óskarsdóttir.
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Bristande funktion i bisköldkörtlar och sköldkörtel kan ge
kalkbrist. För lite kalk i blodet kan orsaka trötthet, svaghet,
kramper och domningar och stickningar i musklerna. (Läs mer i
avsnitt om hormoner).
Öron och hörsel är ofta påverkad hos personer med 22q11deletionssyndrom. Öroninflammationer är vanliga och ofta
långdragna. Hörselgångarna kan vara trånga, vilket ger problem
med vax. Även vätska i mellanörat är vanligt. Om barnet har en
hörselnedsättning är den oftast lindrig.
– Barnets hörsel bör testas och följas upp hos audiolog
(hörselspecialist) eller öron-, näsa-, och halsläkare, säger Sólveig
Óskarsdóttir.
Ögonen är också viktiga att undersöka tidigt för att upptäcka
skelning eller synfel.
Utvecklingen och neurologi är ofta påverkad hos personer med
syndromet. En studie har kartlagt utvecklingen hos 33 personer
mellan tre och nitton år med diagnosen. Den visar att barnen i
genomsnitt går vid 18 månaders ålder. Krypsättet är annorlunda
hos femtio procent. 75 procent har hypotoni. 50 procent har
muskelsvaghet och 75 procent lätta balanssvårigheter.
Hälften av de undersökta personerna hade
koordinationssvårigheter.
– På alla undersökta områden har 60 procent problem med sin
motoriska funktion, sa Sólveig Óskarsdóttir.
I andra studier har man funnit att 16 till 28 procent hade haft ett
eller flera krampanfall. De kan ha orsakats av låg kalkhalt i
blodet, hög feber, missbildning i hjärnan eller epilepsi.
Nyfödda-spädbarn
Symtomen som kan tyda på 22q11-deletionssyndromet skiftar
beroende på ålder. Hos det lilla nyfödda barnet kan sjukdomen
upptäckas genom medfödda missbildningar av hjärtat, brässen,
gomspalt och andra fel. Låg kalknivå, uppfödningssvårigheter och
täta infektioner eller immunbrist är andra tecken.
– Första året dominerar ofta problemen kring barnets hjärtfel om
det finns ett sådant. 75 procent har också svårigheter med maten,
säger Sólveig Óskarsdóttir.
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Förskolebarn
Hos förskolebarnen kan syndromet märkas genom att barnet
pratar sent eller otydligt. Andra symtom är att den motoriska
utvecklingen är fördröjd, att barnet har många luftvägsinfektioner
och svårt med matningen och förstoppning.
– Tänder och ögon kan också vara påverkade. Därför krävs att
barnet utreds för att kartlägga vilka åtgärder som ska sättas in,
säger Sólveig Óskarsdóttir.
Skolbarn
Hos en del personer med 22q11-deletionssyndromet upptäcks inte
tillståndet förrän i skolåldern. Då kan det visa sig genom att
barnet har svårt med inlärningen. En undersökning hos läkare och
psykologer kan göra att barnet får sin diagnos först då.
Ungefär hälften av alla med syndromet har lindrig intellektuell
funktionsnedsättning. I skolålder kan det innebära att barnet har
svårt att lära sig nya saker, att läsa, skriva och att koncentrera sig.
Även de utan intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att
lära sig nya saker och kan behöva extra stöd i skolan.
Svårigheterna kan bero på trötthet, problem med att koncentrera
sig och att de ofta är borta från skolan på grund av infektioner.
Många har svårigheter att förstå hur andra tänker och känner. De
kan därför ha besvärligt att samarbeta med andra. Det kan ställa
till problem i relationerna med andra.
50 procent har skolios. Några få behöver opereras för att inte
riskera drabbas av en alltför sned rygg.
– Det är viktigt med utredning och uppföljning för att barnet ska
få rätt stöd, säger Sólveig Óskarsdóttir.
Tonåren
I tonåren blir ofta immunförsvaret bättre och infektionerna färre.
Det är vanligt med trötthet och huvudvärk.
Ungdomen kan ha svårt med inlärningen och att koncentrera sig.
Även kommunikation och samspel med andra kan påverkas,
vilket kan göra tonåren tuffa. En del får psykiska problem.
– Utredningar behöver göras för att tonåringarna ska få rätt form
av stöd, säger Sólveig Óskarsdóttir.
Vuxna
Symtomen hos vuxna varierar från individ till individ. En del
vuxna märker knappast av att de har 22q11-deletionssyndromet
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eftersom deras symtom är lindriga. De känner sig helt friska.
Andra med många symtom är mer påverkade.
Vanliga fysiska symtom bland vuxna med diagnosen är
huvudvärk, trötthet, muskel- och ledvärk.
Det finns också psykiska symtom som svårigheter att sköta
ekonomin, ökad stresskänslighet, ångest, fobi, tvångssyndrom,
depression och schizofreni.
Utredning och uppföljning
Barn med 22q11-deletionssyndromet har ofta behov av många
kontakter inom sjukvård, habilitering och skola under sin uppväxt
för undersökningar, uppföljningar och stöd.
– Vi samarbetar internationellt för att skapa riktlinjer för
omhändertagandet av personer med syndromet, säger Sólveig
Óskarsdóttir.
Med diagnosen 22q11 är det bra att ha en öppenvårdsläkare att
vända sig till, som känner patienten, eftersom det inte är möjligt
att gå till en specialist hela tiden.

Frågor till Sólveig Oskarsdóttir:
Vilka är de vanligaste autoimmuna sjukdomarna man kan
drabbas av vid 22q11?
– Den vanligaste är att sköldkörteln påverkas, men det händer
vanligen först under tonåren eller senare i livet. Reumatism är en
annan autoimmun sjukdom som kan komma, antingen i en
barnform eller i en vuxenform, men det är inte så vanligt. Mer
vanligt är att få led- och muskelvärk. ITP (immunologisk
trombocytopeni) är en autoimmun sjukdom som förstör
blodplättarna, som därigenom blir få. ITP förekommer hos cirka 5
procent av personer med 22q11– deletionssyndromet. En annan
autoimmun sjukdom som påverkar blodbilden som kan
förekomma är autoimmun hemolytisk anemi. Då förstörs de röda
blodkropparna och blodvärdet blir plötsligt lågt. Den är ännu mer
ovanlig.
Hur vet man om barnet lider av muskelsvaghet eller reumatism?
– Reumatism, reumatisk artrit, är en inflammation i leder, som
diagnostiseras vid klinisk undersökning. Reumatiska antikroppar i
blodet kan också ge stöd för diagnosen. Muskelsvaghet eller
muskeltrötthet är en neurologisk åkomma, som inte är en
autoimmun sjukdom.
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Vera har 22q11-deletionssyndromet
Vera 12 år kom till Ågrenska med mamma Rut, pappa Niklas,
storebröderna Hans 15 år och Valter 14 år och lillebror Rikard 7
år.
Graviditeten var normal liksom förlossningen. Vid rutinkontrollen
andra dagen upptäcktes ett blåsljud på hjärtat och ett ultraljud
planerades. Vid lunchtid blev Vera blå och svag, läget blev akut
och ett ultraljud gjordes.
– Ultraljudet visade att hon hade flera hjärtfel, bland annat en
avbruten aortabåge och ett stort hål mellan kamrarna. Hon fick ta
ambulansen direkt till ett större sjukhus, säger Niklas.
– Från att allt var normalt med vår nyfödda flicka, blev hon
snabbt jättedålig och fick operera hjärtat, säger Rut.
Två artärer användes för att skapa en ny aorta. Man lagade även
hålet mellan kamrarna. Vid ytterligare en operation förstorades
bland annat en lungartär. En månad gammal hade hon opererats
två gånger.
Eftersom Vera, förutom de allvarliga hjärtfelen även hade en liten
bräss och en liten mun misstänkte barnläkaren på sjukhuset att
Vera hade en kromosomavvikelse kallad 22q11. Föräldrarna gick
hem och läste Socialstyrelsens information.
– Det var ingen rolig information. Den gav ingen bra bild av
framtiden, säger Rut.
En genanalys bekräftade efter några veckor att läkaren hade rätt.
Under de första åren hade Vera ofta öroninflammationer och vid
förkylning fick hon astma. Föräldrarna beskriver det som att hon
verkligen kämpade. Hon var väldigt svag och föräldrarna var
osäkra på hur det skulle bli med henne. Vera fick extra näring via
en sond i näsan, men den visade sig senare vara för låg dos. Hon
var väldigt mager. När hon var två år slutade hon med sond och
började gilla att äta mat.
Vera gjorde sin tredje hjärtoperation när hon var tre år. Efter det
blev hennes allmäntillstånd allt bättre.
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– På grund av infektionskänsligheten höll vi henne borta från
sammanhang med smitta. Vi sa till vänner att de inte fick komma
om de var förkylda, säger Niklas.
De började hoppas att allt skulle bli bättre, men då fick Vera mer
symtom. Hon fick förträngning på aortan, två ljumskbrock och
det upptäcktes att hon hade fler tandanlag än hon behövde.

Genetik
– I de flesta fall har 22q11-deletionssyndromet uppstått på
grund av en nymutation. Det säger Elisabeth Syk Lundberg,
som är överläkare på Klinisk genetik vid Karolinska
universitetssjukhuset i Stockholm.
Genetik är läran om ärftlighet, där man studerar hur egenskaper
och sjukdomar ärvs, hur mutationer uppstår och vilka
konsekvenser de får. Kliniska genetiker är läkare som arbetar med
genetiskt orsakade sjukdomar. Genetiker medverkar i sökandet
efter diagnos, informerar familjerna och lotsar dem vidare inom
vården. Vid sällsynta diagnoser beror en stor andel på mutationer,
förändringar i arvsmassan.
När ett barn blir till får det hälften av arvsmassan från mamma
och hälften från pappa. Arvsmassan som finns i cellkärnan, består
av DNA-spiraler som tvinnar ihop sig vid celldelning och då kan
studeras i mikroskop som kromosomer. Kromosomerna är 46 till
antalet och ordnade i 23 kromosompar. Kromosomerna är
numrerade efter sin storlek från 1-23. Vid 22q11deletionssyndromet är en av kromosomerna i det 22:a paret
påverkad.
Det 23:e kromosomparet är könskromosomerna, X och Y.
Arvsanlagen är cirka 21 000 till antalet och finns spridda över
kromosomerna, men utgör bara en liten del av den totala
arvsmassan.
Byggstenarna i DNA-spiralen kallas nukleotider, adenin (A),
cytosin (C), guanin (G) och tymin (T). Deras inbördes ordning i
en gen är en kod för ett protein. De olika proteinerna utgör
grunden för vilka vi blir och hur vi fungerar. När cellerna delar
sig ska DNA kopieras exakt lika till de två dottercellerna, men
ibland blir det förändringar, mutationer.
Vi bär alla på mutationer som vi inte känner till. En del
mutationer, även i en gen, kan ske utan att det påverkar oss
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särskilt mycket. Men på en annan plats i arvsmassan kan det bli
stora konsekvenser. Mutationer kan omfatta en hel kromosom,
som vid Downs syndrom då man har en extra kromosom. Eller
bara vara ett förändrat baspar av de miljarder baspar som finns i
varje cell. Mikrodeletionen vid 22q11-deletionssyndromet är
storleksmässigt mitt emellan dessa båda varianter.
– 22q11-deletionssyndromet orsakas av att en bit av kromosom
22 fallit bort, en så kallad deletion. Det innebär en förlust av
genetiskt material, säger Elisabeth Syk Lundberg.
Består av celler
För att fastställa om en individ har 22q11-deletionssyndromet tas
ett blodprov för genetisk analys. Deletionen på den 22:a
kromosomen är så liten att den inte syns på en konventionell
kromosomanalys, utan man måste använda andra metoder för att
hitta förändringen.
– Den genetiska förändringen kallas därför mikrodeletion, men
det innebär en förlust av två miljoner bokstäver på den ena
kromosomen. I det perspektivet är det en stor deletion, säger
Elisabeth Syk Lundberg.
Vid 22q11-deltonsyndromet har individen alltså bara en av de två
genuppsättningar man ska ha, i området för deletionen.
Konsekvensen vid 22q11-deletionssyndromet blir att bara halva
mängden av de proteiner som generna i området är mönster för
produceras, vilket ger upphov till de symtom som individerna har.
Hos nästan alla (87 procent) med 22q11 är exakt samma bit av
kromosomen borta.
En del gener är aktiva
– När det gäller vissa av våra gener klarar vi oss utmärkt med
bara en kopia, men av de cirka 30-talet gener som saknas vid
22q11-deletionssyndromet finns några som vi måste ha två av för
att allt ska fungera optimalt, säger Elisabeth Syk Lundberg.
Eftersom mikrodeletionen inte hittas vid en vanlig
kromosomanalys var det ett stort genombrott när FISH-analys
började användas på 1990-talet. Tack vare kartläggningen av det
mänskliga genomet förstod forskarna vilken del som var påverkad
vid 22q11-deletionssyndromet. Då kunde de framställa ett DNAtest för att ställa diagnosen.
Med FISH-testet hittas 95 procent av alla som har 22q11deletionsyndromet.
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Nästa steg i utvecklingen av analysmetoder var MPLA-tekniken.
Den ökade ytterligare säkerheten vid diagnostiken. Nu används
ofta array-CGH en metod som upptäcker små deletioner i hela
arvsmassan och som upptäcker alla 22q11-deletioner.
Gener har olika betydelser i olika delar av utvecklingen. De gener
som förlorats vid 22q11 ska vara aktiva vid fosterutvecklingen.
Under de senaste åren har genetiker försökt förstå betydelsen av
de gener eller arvsanlag som förlorats vid 22q11 deletionen. Av
dem har hittills fyra gener visat sig ha störst inverkan. Viktigast är
TBX1, som är inblandad vid bildandet av yttre drag, hjärta,
thymus, bisköldkörtel och gom.
– Många av de symtom barnen har i form av hjärtfel har ett
samband med förlusten av denna gen, säger Elisabeth Syk
Lundberg.
En annan betydelsefull gen heter TUPLE1 och påverkar också
den yttre drag och hjärta. Den tredje är VEGF1 som påverkar
bildningen av hjärta och blodkärl. Den fjärde genen heter COMT
och har betydelse för de neuropsykiatriska problem personer med
22q11-deletionssyndromet kan ha.
Hur en genförlust påverkar beror naturligtvis också på resten av
personens arvsmassa.
Ärftlighet
Hos 80-90 procent har syndromet uppkommit som en nymutation.
Alltså en förändring som uppkommer för första gången hos
individen själv och inte är nedärvd. Föräldrar till ett barn med
nymutation har mycket liten risk att få ytterligare ett barn med
syndromet. Om det trots detta föds ett till barn kan det bero på
germinal mosiacism. Det innebär att någon av föräldrarna ha
rmutationen som en del i sina könsceller men inte i kroppens
övriga celler. Den uppkomna förändringen blir dock ärftlig och
som vuxen riskerar personen att föra den vidare till sina barn.
Ärftlighetsgången hos 22q11- deletionssyndromet är autosomalt
dominant. Det innebär att om den ena föräldern har sjukdomen,
det vill säga en normal och en deleterad kromosom, blir risken för
såväl söner som döttrar att ärva sjukdomen 50 procent. De barn
som inte fått den deleterade kromosomen får inte sjukdomen och
för den heller inte vidare.
Fosterdiagnostik
För de föräldrar som har ökad sannolikhet att på nytt få ett barn
med 22q11-deletionssyndromet kan det vara aktuellt med
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fosterdiagnostik vid nästa graviditet. Kontakt tas då med klinisk
genetik för vägledning och fosterdiagnostik. Det kan göras med
ett prov på moderkakan i graviditetsvecka 11 eller ett
fostervattensprov tidigast kring vecka 15.
En annan möjlighet är PGD, preimplantatorisk genetisk
diagnostik. Då görs en konstgjord befruktning av flera ägg från
kvinnan. När de är tre dagar analyseras embryona för att se om de
har deletionen eller inte. Ett ägg som inte har 22q11-deletion
återförs sedan till kvinnan.
– För fosterdiagnostik kommer snart en ny metod kallad NIPT
(Non-Invasive Prenatal Testing) att kunna erbjudas i Sverige. Då
kan man med bara ett blodprov från mamman kunna fastställa om
barnet är pojke eller flicka, har en trisomi som Down syndrom.
Ännu kan man inte använda tekniken för 22q11deletionssyndromet, säger Elisabeth Syk Lundberg.

Fråga till Elisabeth Syk Lundberg
Kan man tillsätta det som saknas i generna vid 22q11–
deletionssyndromet?
– För att göra det måste man gå tillbaka till befruktningen,
eftersom deletionen sker då och påverkar varenda cell i kroppen.
Detta är dock inte tillåtet att göra.

Endokrina aspekter
Studier visar att 30– 40 procent av vuxna med 22q11–
deletionssyndromet är överviktiga. För att inte riskera
övervikt i vuxen ålder är det därför viktigt att införa
hälsosamma vanor tidigt.
Det säger Helena Ly, specialistläkare på
Barnendokrinmottagningen vid Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus i Göteborg.
Endokrinologi är läran om hormoner. En barnendokrinolog är
specialist på hormonella sjukdomar hos barn. Eftersom det är
vanligt med rubbningar i hormonproduktionen hos barn med
22q11-deletionssyndromet, ingår endokrinologer i teamet kring
barnen.
Hormon är ett ämne, en budbärare, som bildas i en körtel i
kroppen och transporteras via blodet till ett annat ställe där det
utövar sin effekt.
Hypofysen är kontrollorganet för kroppens hormonproduktion
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och ansvarar för tillväxten. Det är ett jordnötsstort organ som
sitter i mittlinjen bakom ögonen. Den styr tillsammans med
hypotalamus merparten av kroppens hormonproduktion. Andra
organ som ingår i hormonsystemet är sköldkörteln
(ämnesomsättning), bukspottskörteln (insulin), bisköldkörtlar
(kalciumbalansen), binjurar (saltbalans, stress och
könshormoner), äggstockar (östrogen och progesteron) och
testiklar (testosteron).
Tillväxt
Barn med 22q11-deletionssyndromet är något mindre vid födseln
än barn utan diagnosen och tillväxthastigheten är lägre. Vid cirka
fem års ålder växer barnen i kapp sina jämnåriga, men inte hela
vägen då slutlängden blir något kortare.
– Det finns flera tänkbara förklaringar till varför barnens tillväxt
är sämre, men man vet inte säkert. Många föds med hjärtfel,
vilket kan påverka, uppfödningsproblem är vanliga och
infektionerna ofta många, säger Helena Ly.
Under alla barns uppväxt följs deras tillväxt noga, då den ger en
bild av barnens hälsa. Barnet ska följa sin egen ”kanal” i
tillväxtkurvan, vilket ofta också är en spegling av föräldrarnas
längd. Långa föräldrar ger längre barn och korta omvänt.
När det gäller barn med syndrom används syndromspecifika
tillväxtkurvor.
– De utgår från erfarenheten av många barn med samma diagnos.
Med rätt tillväxtkurva kan man då veta att barnets utveckling är
helt normal för barn med diagnosen. Om barnet avviker från
kurvan är det viktigt att utreda orsaken, säger Helena Ly.
Kurvan kan hittas på nätet: Growth charts max appeal.
Viktproblem
Att många av barnen med 22q11-deletionssyndromet är
underviktiga som små kan kopplas till uppfödningsproblem. De
får inte i sig tillräckligt med näring. Vid vuxen ålder har 30-40
procent övervikt. Finns det en neuropsykiatrisk diagnos är risken
för övervikt större.
– På grund av risken för övervikt i vuxen ålder är det viktigt att
lära barnet hälsosamma vanor tidigt, säger Helena Ly.
Tillväxthormonbrist
Om ett barn inte växer som det ska kan det vara ett tecken på låga
nivåer av tillväxthormon. Brist på tillväxthormon leder till
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minskad tillväxt av skelettet, minskad muskelmassa,
kortvuxenhet, muskelsvaghet och mindre energi.
– Det är ovanligt att barn med 22q11-deletionssyndromet har brist
på tillväxthormon, men det finns en något ökad risk. Vid brist
behandlas barnet med dagliga sprutor med tillväxthormon i låret,
säger Helena Ly.
Ämnesomsättningen
En annan viktig körtel som kan vara påverkad vid 22q11deletionssyndromet är sköldkörteln. Den sitter på halsen och
bestämmer takten på ämnesomsättningen, men styr också
hjärnans utveckling. Underproduktion av sköldkörtelhormon
drabbar 20 procent av alla med diagnosen. Den är vanligast under
puberteten och beror på att sköldkörteln varit underutvecklad i
fostertiden eller på autoimmunitet. Underproduktionen leder till
minskad ämnesomsättning. Symtom är avstannad längdtillväxt,
viktuppgång, förstoppning, trötthet, frusenhet och kan leda till
försenad pubertet.
– Hypothyreos behandlas med läkemedlet Levaxin. Har barnet en
underfunktion kan tillskottet behövas hela livet. Prov ska tas
regelbundet, säger Helena Ly.
Överproduktion av sköldkörteln (hyperthyreos) är inte lika vanligt
men förekommer. Det är en autoimmunsjukdom som drabbar fem
procent och leder till ökad ämnesomsättning. Symtomen är
viktnedgång, ökad aptit och ”uppvarvning” Behandlingen går ut
på att hämma sköldkörtelns produktion med cytostatika, och vid
behov minska symtom med betablockerare.
Kalkbrist
Cirka 30-60 procent av alla med syndromet har låga kalknivåer.
– Kalk har en viktig funktion i kroppen. Det behövs för att bygga
upp skelett och tänder. Men också för att muskler och nerver ska
fungera bra, säger Helena Ly.
För lite kalk i blodet kan orsaka trötthet, svaghet, kramper,
domningar och stickningar i musklerna och sämre tandemalj.
Upptaget av kalk i tarmen styrs från de fyra bisköldkörtlarna. De
är placerade vid sköldkörteln, som sitter vid struphuvudet i
halsen. Genom sitt hormon, parathormon, styr bisköldkörtlarna
kalkbalansen i kroppen.
– Har man låga värden eller symtom ska det behandlas med aktivt
D-vitamin (Etalpha), men det ökar risken för kalksamling i
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njurarna, vilket man följer upp med regelbundna, säger Helena
Ly.
En del barn har gränslåga kalknivåer, men inga symtom. Dessa
barn behandlas inte med aktivt D-vitamin på grund av ökad risk
för kalksamling i njurarna.
– För dem rekommenderar vi vanliga receptfria Dvitamindroppar och en kalciumrik kost, säger Helena Ly.

Öron och hörselproblematik
– Nedsatt hörsel är vanligt vid 22q11-deletionssyndromet. Gå
helst till en läkare med erfarenhet av syndromet om ert barn
får problem med hörseln eller öronen.
Det säger Radoslava Jönsson, överläkare vid öron-, näsahalssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg.
Barn med 22q11-deletionsyndromet har ofta problem med öron
och hörsel. Det beror på fel under örats utveckling, så kallat
anläggningsfel, men också för att barnen är infektionskänsliga.
Örat består av flera delar. Det är ytterörat, som fångar upp ljud.
Innanför det finns mellanörat, den förstärkande delen med
trumhinna och hörselbenens kedja med hammare, städ och
stigbygel. Därefter följer den del som omvandlar ljudet till
nervsignaler. Via hörselsnäckans 3000 inre hårceller förmedlas
nervimpulser till hörselnerven vidare till hjärnan.
– Örat är vägen in, men vi ”hör” med hjärnan, I hjärnan finns
åtminstone två områden som behövs för att förstå ljud, säger
Radoslava Jönsson.
Hörselläkaren tar reda på om barnets nedsatta hörsel beror på
ledningshinder, så kallat konduktivt hinder eller sensoriskt hinder.
– Det går att ta reda på enkelt genom att hålla en stämgaffel
framför örat och sätta den på skallbenet bakom örat. Hör barnet
inget framför örat, men vid skallbenet är det ett sensoriskt hinder,
säger Radoslava Jönsson.
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Öra och hörsel vid 22q11-deletionssyndromet
Vid 22q11-deletionssyndromet kan örats utseende vara påverkat
på flera olika sätt. Det gäller alla delar av örat från ytteröra in till
hörselbanor.
– Till exempel kan hörselgången vara trång eller obefintlig. Det
kan också finnas missbildning av hörselbenen, säger Radoslava
Jönsson.
Hörselproblem kan också påverkas av återkommande akuta
öroninflammationer, öronkatarr eller kronisk inflammation i
mellanörat. Vid kroniska öroninflammationer finns en benägenhet
att få vätska i mellanörat, vilket direkt sätter ner hörseln markant.
En noggrann infektionskontroll är därför viktig.
– Studier visar att 54 procent av barnen med 22q11deletionssyndromet har hörselnedsättning. 46 procent hör
normalt, säger Radoslava Jönsson.
Av dem med nedsatt hörsel hade 40 procent ensidig nedsättning
och 60 procent dubbelsidig.
Hörselnedsättningen kan vara tillfällig och bero på en pågående
öroninfektion. Den kan också vara bestående orsakad av
missbildad örongång eller mellanöra eller skador på grund av
öroninfektioner.
När barnet fått sin diagnos av öronläkaren kan det behandlas
medicinskt med antibiotika eller kirurgiskt för att förbättra
hörseln.
Vid måttlig till starkt nedsatt hörsel kan barnet behöva något
hörselhjälpmedel eller lära sig kommunicera på ett alternativt sätt.
– Barnets hörselproblem ska följas upp kontinuerligt och vid
behov, säger Radoslava Jönsson.

Psykisk hälsa vid 22q11
Drygt hälften av alla med 22q11 har psykiatriska eller
neuropsykiatriska problem. Det är viktigt med tidig upptäckt
för att hjälpa, behandla och anpassa miljön. Då kommer
barnet att ha bättre chans till god utveckling.
Det säger MaiBritt Giacobini, specialist i barn- och
ungdomspsykiatri vid PRIMA barn- och vuxenpsykiatri i
Botkyrka.
Även vid samma deletion varierar symtomen mellan olika
individer med 22q11-deletionssyndromet. Begåvningen varierar
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mellan normal och lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
Förmågan till inlärning, liksom språk- och talsvårigheter varierar
också.
– Den sociala samspelsförmågan med andra människor är ofta
påverkad för personer med diagnosen, säger MaiBritt Giacobini.
Vanliga beteenden
När det gäller beteende är det vanligt med överaktivitet,
impulsivitet, de flesta är blyga och har en viss gränslöshet.
– Barnen med 22q11-deletionssyndromet har mer temperament
och är mer med rigida, det vill säga har svårare med förändringar,
än sina syskon, säger MaiBritt Giacobini.
Neuropsykiatriska problem är vanliga i hela befolkningen och
troligen ofta underdiagnostiserade, särskilt hos flickor. Vid
22q11–deletionssyndromet är dock fördelningen mellan könen
jämn. Minst 60 procent har någon form av psykiatrisk eller
neuropsykiatrisk diagnos, till exempel adhd, autism,
ångestsyndrom och depression. Däremot finns en lägre frekvens
av trots och uppförandestörning.
Intellektuell funktionsnedsättning
Begåvningen varierar bland personer med 22q11, från normal
(100 IQ) till lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det
vanligaste är en IQ nivå runt 70–85.
30–40 procent har IQ 55– 69, kallat mild intellektuell
funktionsnedsättning. Svårare intellektuell funktionsnedsättning
är ovanlig.
– Trots normal begåvning är det vanligt med
inlärningssvårigheter. Matematik och visuo spatiella uppgifter,
som att hitta och läsa en karta kan vara svåra, liksom social
bedömning och att fatta beslut, säger MaiBritt Giacobini.
Svårigheterna kommer oftast i mellanstadiet där kraven på
abstrakt tänkande ökar.
Autism och adhd add
Autism är vanligt vid 22q11-deletionssyndromet. Det yttrar sig
genom svårigheter i det sociala samspelet och kommunikation.
Däremot ser man mindre problem med starka intressen och
repetetiva beteenden, som annars ofta finns vid autismspektrat.
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Överaktivitet i formen av adhd är vanligt och förekommer lika
ofta bland flickor som pojkar med diagnosen. Den underaktiva
formen, add, är också vanlig.
Exekutiva funktioner
De exekutiva funktionerna är ofta påverkade vid 22q11. Det är en
paraplyterm för en mängd förmågor som behövs för att fungera
flexibelt i nya eller komplexa situationer. Det handlar om
planering, organisation, att kunna sätta igång en uppgift,
arbetsminne och att kunna flytta fokus.
Det går inte att i förväg avgöra vilka som kommer att drabbas av
neuropsykiatriska problem. Men forskare har sett att för tidig
födsel och låg vikt är riskfaktorer för att få en neuropsykiatrisk
diagnos.
– Deletionens storlek verkar inte utgöra någon ökad risk, men om
föräldern, eller någon annan i familjen har en neuropsykiatrisk
diagnos ökar risken, säger MaiBritt Giacobini.,
Behandling
Vid misstanke om neuropsykiatriska problem är det viktigt att
göra en utredning så snart som möjligt, då tidiga insatser ofta ger
en bättre prognos.
För att kunna hjälpa sitt barn med en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning på det bästa sättet behöver föräldrarna förstå
hur de ska bemöta sitt barn, till exempel genom att gå en
föräldrautbildning. Habiliteringen och insatser från LSS (Lagen
om socialt stöd) kan vara till nytta.
– Ta vara på barnets styrkor och träna dem på hur de kan göra i
olika sociala situationer, säger MaiBritt Giacobini.
Det finns träningsprogram på datorn som kan vara till hjälp för att
stärka arbetsminnet och förbättra den exekutiva förmågan.
Barn med neuropsykiatriska problem kan också ha hjälp av
medicinering. Två studier visar god effekt med metylfenidat vid
adhd hos personer med 22q11–deletionssyndromet. Innan
läkemedelsbehandling är det viktigt att diskutera med hjärtläkare.
Schizofreni
25 procent utvecklar schizofreni. Det är ovanligt i barndomen,
men debuterar ofta i ungdomsåren. Som prevention och för att
behandla sjukdomen är det viktigt med tidig diagnos, att personen
undviker droger (framförallt marijuana), äter och sover bra och är
fysiskt aktiv.
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– Undvik stress, säger MaiBritt Giacobini.

Frågor till MaiBritt Giacobini.
Vad ska vi göra om vi misstänker att vår flicka, som är fyra år
har autism?
– Autism kan diagnosticeras redan vid 1,5 års ålder. Om ett
beteende sätter hinder i vardagen kan det vara bra att göra en
utredning och kartläggning av barnets förmågor och svårigheter,
för att omgivningen ska kunna anpassas.
Hur ska vi veta om barnets beteende beror på trötthet eller
adhd?
– Man får utreda om det kan finns andra medicinska orsaker till
barnets reaktioner. Har barnet svårt att skärma av intryck kan det
handla om adhd eller autism. Blir barnet snabbt överbelastat av
intryckkan omgivningen fundera på vad i miljön som skulle
kunna underlätta och minska belastningen.
Vilka är biverkningarna av adhd-medicin?
– Aptitnedsättning är den vanligaste biverkan.
Funktionsnedsättningen måste styra behovet av medicinering.
Om barnet inte förmår upprätta och behålla kompisrelationer
kanske det kan vara värt att prova medicineringen. Eller för att
förbättra inlärningen. Det som är bra är att effekten vid
medicineringen kommer snabbt, vilket gör det lättare att bedöma
nyttan.
Hur mäter man att en medicin fungerar?
Man kartlägger det område som är svårt för barnet. Man kan till
exempel se hur lång tid barnet förmår koncentrera sig på att
lyssna på sin lärare innan det börjar gå runt i klassrummet, innan
medicinering och jämföra med efter att barnet fått medicin.
Lärarna fyller också i en bedömning.

Tal och språk
Var själva en modell när barnet ska berätta. Utnyttja tillfället
med gemensam läsning för att ge barnet en struktur i
berättelsen. Det föreslår Christina Persson, logoped vid
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, enheten för
logopedi, Sahlgrenska Akademin i Göteborg.
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När det gäller förmågan att prata är det skillnad på språk och tal.
Språket är vårt tankeverktyg, där det lilla barnet lär sig ljud, ord,
meningar och grammatik. Tal däremot handlar om att få ut
språket så att det blir förståeligt. Det påverkas av
artikulationsförmåga, gomfunktion och röst.
– Hur andra förstår oss beror på hur vi uttalar bokstäverna /ljuden.
Vi måste hitta rätt ställen i munnen för att göra det på rätt sätt.
Detta går automatiskt. Vi tänker inte på hur det görs, vilket
komplicerar när vi måste lära oss något nytt, säger Christina
Persson.
Många med 22q11-deletionssyndromet har otillräcklig
gomfunktion, gommen stänger inte till mellan munnen och näsan,
vilket påverkar talet som kan låta nasalt, ha hörbart luftläckage
från näsan eller vara otydligt. Av de som undersökts av Christina
Persson och hennes kollegor hade 87 procent otillräcklig
gomfunktion. Orsakerna kan vara flera. Det kan vara så att
gommen inte stänger som vid öppen eller dold (submukös)
gomspalt. Musklerna kan vara svaga, som vid hypotoni. Brett
eller djupt svalg påverkar också.
– Barnet kan också ha svårt med koordinationen av rörelserna i
munnen, säger Christina Persson.
0-3 år
Tal och språk är olika i olika åldrar. Om barnet har en gomspalt
kan det behöva opereras under första levnadsåret. Hos de små
barnen med 22q11-deletionssyndromet är språkutvecklingen ofta
försenad.
I en internationell studie som kartlagt språk- och talförmåga hos
barn med diagnosen talade 80 procent av 3-åringarna inte alls
eller bara med enstaka ord. Vid 4 års ålder var det bara 30 procent
som fortfarande inte talade eller bara använde enstaka ord.
Slutsatsen är att talet kommer igång, men att det kan vara försenat
i starten.
– Det är viktigt att barnen får en allmän språklig stimulans.
Använd tecken som stöd och komplement till det talade språket,
för att minska barnens frustration när de inte förstår eller blir
förstådda, säger Christina Persson.
3-6 år
I förskoleåldern händer det ganska mycket i barnens tal och
språkutveckling. Flera studier visar att vid skolstart pratar de
flesta.
– Runt sex års ålder händer det mycket, säger Christina Persson.
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Språkutvecklingen är fortfarande sen hos många barn och kan till
exempel påverkas av intellektuell utvecklingsförsening. Talet kan
påverkas av gommens bristande funktion.
Skolåldern
I skolåldern kan barnen ha svårt med grammatik, ordförråd och
att återberätta en historia.
Ett vanligt problem är att barnen har svårt att ta fram det mest
väsentliga i en berättelse. Det är inte så mycket grammatiska fel,
utan hänger till exempel ihop med minnesförmågan.
– Barnen processar informationen långsamt. De kan behöva extra
tid för att tolka, förstå och formulera sig, säger Christina Persson.
Som vuxen är det viktigt att förenkla sitt språk i samtal med
barnet, att repetera och försäkra sig om att barnet förstått. Byter
man ämne gäller det att vara tydlig, säg: Nu pratar vi om detta
istället.
Utnyttja den gemensamma läsningen till att få en struktur i
berättandet och var själva en tydlig modell, föreslår Christina
Persson. Ett sätt är att göra barnet aktivt under läsningen. Läs:
Flickan blev så ledsen för att hon tappade sin…. och låt barnet
fylla i.
Turas om att berätta och uppmuntra berättande genom att utnyttja
situationen i historien: Brukar du leka i snön som Kalle gör?
Ställ öppna frågor, som lockar barnet att svara mer än ja och nej.
Vuxen
Tidigare har det varit ganska lite känt om hur tal och förståelighet
är hos personer med 22q11-deletionssyndromet som vuxna. Men
av en ny studie med 23 deltagare mellan 10 och 23 år kan man dra
slutsatsen att uttalet blir bättre med åldern. Det är också lättare för
andra vuxna att förstå vad den vuxne med syndromet säger.
– Andra kan märka att talet är lätt påverkat, men mer än så
behöver det inte vara.
Nyss gjordes en liten studie där förståeligheten i talet jämfördes
mellan tio vuxna med 22q11– deletionssyndromet och 10 vuxna
utan syndromet.
– Personerna med diagnosen hade något större variationer inom
gruppen, men det var ingen större skillnad mot kontrollgruppen,
säger Christina Person.
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Fråga till Christina Persson:
Vid vilken ålder görs lambå (plastikkirurgiskt ingrepp i
gommen)?
– Det sker vid behov, men först när barnet har kommit en bit i sin
språkutveckling, för att man ska ha möjlighet att undersöka talet.
Det är ovanligt före fem års ålder, men kan variera lite mellan
olika sjukhus.

Vera pratar
Vera har hela sin uppväxt haft problem med talet. Hon började
prata först när hon var tre fyra år och pratar väldigt nasalt, vilket
gjort henne svår att förstå. Hon är undersökt flera gånger, då man
misstänkt submukös gom (mjuk gom), men det finns inga fysiska
problem.
– Hon har försvagade stämband vilket gör att det kan vara svårt
att uppfatta vad hon säger. När hon började skolan var det många
som inte förstod vad hon sa, det var bland annat därför hon hade
resurs, säger Niklas.

Föreningsinformation
– Barn med 22q11– deletionssyndromet har en utstrålning
som inte går att glömma. De är härliga och goa barn. Det
säger Rose-Marie Larsson som är förälder till en vuxen son
med syndromet.
Hon berättar om föreningen 22q11, som bildades 2001. Rose–
Marie Larsson har varit ordförande i den sedan dess. Varje år
ordnar föreningen bland annat en familjehelg på Grötö. Utöver
det arrangeras unga-vuxna-helger och informationskvällar.
– Vi från föreningen kommer också gärna ut och informerar om
22q11 i skolorna, säger Rose-Marie Larsson.
Läs mer om föreningen www.22q11.se

Ågrenskas pedagogiska erfarenheter
Barnteamet på Ågrenska har en bred kompetens och en stor
erfarenhet av barn med olika diagnoser. Barnen har under
vistelsen ett eget anpassat program.
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– Vi är noga med att anpassa innehållet så att
förutsättningarna för barnen blir så bra som möjligt under
veckan, berättar Elisabeth Lundquist pedagog i Ågrenskas
barnteam om Ågrenskas pedagogiska arbete vid en
familjevistelse.
– Barn som har 22q11-deletionssyndromet har olika
kombinationer av symtom som förekommer i varierande
svårighetsgrad. Det är därför viktigt att alltid se varje individs
behov. Med detta som utgångspunkt har vi utformat programmet
för barnen och ungdomarna under veckan, säger Elisabeth
Lundquist.
Personalen läser in medicinsk information och dokumentation
från tidigare veckor och samtalar med föräldrarna om barnen med
diagnos. De hämtar också in information från barnens skola.
Därefter planeras veckans aktiviteter med barnen.
Delaktighet
Ett övergripande mål för familjevistelsen på Ågrenska är att
barnen ska känna sig delaktiga. Detta utgår ifrån ICF,
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder
och hälsa, som är WHO:s begreppsram för att beskriva hälsa och
funktionsnedsättning. Modellen tar hänsyn till kroppsliga,
personliga och omgivande faktorer och dessas dynamiska
samspel. Samtliga är lika viktiga för hur man kan påverka och
genomföra olika aktiviteter och hur delaktig man kan känna sig.
Eftersom en funktionsnedsättning ofta är bestående, blir de
omgivande faktorerna och att göra dem så bra som möjligt,
mycket viktiga.
Vad underlättar och är till nytta för era barn i vardagen? frågar
Elisabeth Lundquist. Förslagen som kommer upp är flera; rutiner
så gott det går och tid för barnets återhämtning. En familj berättar
att de ordnat en timtavla där de skriver upp vad som ska hända
hela dagen så att barnet vet vad som ska göras. Innan tavlan var
hon väldigt nervös, eftersom hon inte har någon tidsuppfattning.
Andra föräldrar berättar att kompisrelationer påverkar barnet
positivt. En bra dag innebär att han fått leka med någon.
För en annan är sömnen viktig för att vardagens ska fungera.
Några köpte en klocka från stjärna till sol, då känner sig barnet
tryggt att somna om när han vaknar på natten. Den heter growth
clock.
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Beror möjligheten att få vara med och leka på kroppsliga faktorer
eller omgivningsfaktorer, undrar Elisabeth Lundquist. I de flesta
fall hänger det på omgivningsfaktorer enas deltagarna. Att orka
och att få lyckas handlar mest om att omgivningen ger
förutsättningar. Vi som omgivning kan alltså hjälpa till och stärka
barnen, säger Elisabeth Lundquist.
Allmänna mål
Allmänna mål för alla vistelser är att skapa en miljö där barn och
elever känner trygghet och trivsel. Tillfällen till möten med andra
barn och elever med samma diagnos och deras syskon ska skapas.
Vistelsen ska bidra till kunskap och insikt om diagnosen.
Att göra barnen så delaktiga som möjligt är ett viktigt mål vid
planeringen av aktiviteter under vistelsen på Ågrenska. Det
innebär att personalen är mån om att arbeta efter individens egen
rytm och alltid sträva efter att försöka förstå barnets eller
ungdomens vilja.
– Vi vill stimulera individens egna resurser och kompensera på
rätt sätt genom att anpassa miljön, säger Elisabeth Lundquist.
Särskilda mål
Inför veckan har fyra särskilda mål styrt planeringen av
aktiviteterna. Det första målet är att genom fasta rutinerna och
tydliga strukturer i både aktiviteter och miljö i form av scheman
och bilder minska konsekvenserna av barnens koncentrationsoch inlärningssvårigheter.
– Vi är noga med att förbereda dem när vi ska göra en ny
aktivitet. Instruktionen vi ger är kort och tydlig, säger Elisabeth
Lundquist.
Aktiviteternas längd anpassas till barnens personliga behov. De
växlar mellan mer eller mindre fysiskt ansträngande och
aktiviteter med naturliga pauser.
Att stödja och stimulera språk och kommunikation är ett annat
viktigt mål under vistelsen för barn med 22q11. Det gör
personalen genom att använda individuella
kommunikationshjälpmedel och är noga med att invänta barnets
egna uttryck.
För att stödja kommunikation och tal är barnteamet noga med att
ge barnen tid, invänta deras svar och ge bekräftelse.
Aktiviteternas längd anpassas till barnens personliga behov. De
växlar mellan mer eller mindre fysiskt ansträngande och
aktiviteter med naturliga pauser.
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– Vi använder mycket sånger och lekar vid våra samlingar, säger
Elisabeth Lundquist.
Stärka delaktighet och socialt samspel genom tydlig struktur och
återkommande aktiviteter. Barnen ges mycket vuxenstöd mellan
aktiviteter och får lite guidning så att man vet vad om händer sen.
Ta hänsyn till barnets personliga behov, genom att anpassa
aktiviteternas längd och växla mellan mer eller mindre fysisk
ansträngning. Under dagen ges tillfälle till vila.
– Dagens aktivitetsschema anpassas så att tid ges till en lugn
matsituation, säger Elisabeth Lundquist.
Bidra till att stärka självkänslan genom samtal och gemensamma
aktiviteter där barnet får en möjlighet att delta på sina egna
villkor. Övningar till berättelsebok, sagor, dockor och nallekort
används. Nallekorten till exempel består av kort där nallen
uttrycker olika känslor som ledsen, glad, rädd och så vidare,
vilket lockar barnen till samtal.
På Ågrenska är det många samlingar och aktiviteter där var en
och kan delta på sina egna villkor. Barnen och ungdomarna blir
bekräftade och får känna att de lyckas.
– Stimulerande upplevelser startar den goda cirkeln och väcker
barnens lust att ta egna initiativ, vilket leder till ökad aktivitet och
påskyndar utvecklingen, säger Elisabeth Lundquist.
Läs mer om vilket material som används på Ågrenskas webbplats:
agrenska.se
Länktips:
bildstod.se
Appstod.se
Rehabmodul
logopedeniskolan.blogspot.se
skoldatatek.se/verktyg/appar
skolappar.nu
-appar kopplat till det Centrala innehållet i Lgr 11
appstod.se
-samlingsplats för appar som stöd
mathforest.com
-låg/mellan välj nivå
mfd.se
-myndigheten för delaktighet
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hattenforlag.se
-teckendockor, böcker, spel , musik dvd med tecken
ritadetecken.se
-program med tecken, kan laddas ner som app
varsam.se
-hjälpmedel och träning
komikapp.se
-material och inredning
nyponforlag.se
-språkstimulerande material
abcleksaker.se
-fina, roliga och pedagogiska leksaker
lekolar.se
-förskola och skolmaterial leksaker, pyssel, hjälpmedel
goteborg.se/eldorado
-upplevelsehus, studiebesök, kurser och utbildningar

Vera och skolan
När det var dags för förskola beslöt föräldrarna att hon skulle
vänta ett år.
– Skälen var flera. Hon är född sent på året och har hjärtfel och är
infektionskänslighet, säger Rut.
Vera började i förskolan när hon var fyra år. I början hade hon
inget särskilt stöd, men pedagogerna insåg tidigt att Vera behövde
det.
Efter en enklare psykologutredning fick hon personlig resurs
några timmar om dagen.
Vid skolstarten bildades ett skolteam av pedagoger från skolan,
psykolog och habilitering, som träffades en gång per termin för
avstämning om Vera situation. Dialogen inom teamet ledde till att
Vera fick de resurser som hon behövde.
De första åren hade hon ofta öroninflammationer och fick operera
trumhinnan två gånger. I skolan upptäcktes att Vera har problem
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med inlärning och koncentration. Men hon är bra på matematik
och klarade, med stöd, det nationella provet i 3:an.
I 4:e klass fick Vera en ny personlig resurs som också hade ansvar
för fler elever.
– I 4:an är det en helt annan inlärningstakt, vilket gör det svårare
för Vera att hänga med, säger Rut.
En ny psykologutredning visade att Vera har en lindrig
intellektuell funktionsnedsättning som ger henne rätt till LSS, och
att läsa enligt särskoleplanen.
– Hon går kvar i sin klass, men planen är att hon ska studera vissa
ämnen enligt särskolans läroplan. I högstadiet planerar vi att hon
ska börja i särskolan, säger Niklas.

Syskonrollen
Syskon till barn med funktionsnedsättning behöver kunskap,
någon som lyssnar på dem och möjlighet att träffa andra i
samma situation. Det visar forskning på området och
erfarenheter från Ågrenskas familjevistelser och
syskonprojekt. Det berättar Samuel Holgersson,
sjuksköterska på Ågrenska.
En syskonrelation är inte lik någon annan relation man har i livet.
Den är ofta livets längsta och innehåller nästan alltid både
positiva och negativa inslag.
– Barn som får ett syskon med funktionsnedsättning känner ofta
blandade känslor inför situationen. De kan inte välja bort den utan
måste hitta ett sätt att förhålla sig till den.
Studier om syskon
Studier om syskon till barn med funktionsnedsättning visar
följande:
Syskonen har ofta en bristfällig kunskap om sin brors/systers
diagnos och föräldrarna överskattar ofta hur mycket de vet om
den.
Information är inte detsamma som kunskap. Man vet inte hur
mycket syskonet förstått och hur han eller hon tolkat
informationen om sjukdomen och vad den innebär.
Att förstå och skapa kunskap tar tid. Man kan behöva prata om
syskonets funktionsnedsättning kontinuerligt eftersom situationen
förändras, precis som barnets frågor och funderingar.
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Syskon måste få möjlighet att ställa sina egna frågor angående
systerns eller broderns funktionsnedsättning. Det är vanligt att
syskon bär på frågor de aldrig vågat ställa till någon. En del tror
att de själva kan ha orsakat skadan.
– De frågor barnen ställer behöver de få svar på. Försöker man
sätta igång ett samtal om deras brors eller systers sjukdom kan det
bli ett samtal.
Yngre syskon uppfattar mycket tidigt omgivningens behov av
hjälp. De har många varför-frågor och behöver svar som
anpassats efter deras nivå.
– Redan i tidig ålder kan de förstå att någon behöver hjälp och
hämtar nappen när deras bror eller syster gråter.
Efter nioårsåldern får barn en mer realistisk syn på tillvaron. De
börjar se konsekvenser och kan uppleva det som jobbigt att
syskonet i någon mån är avvikande. Barnen noterar blickar och
reaktioner från omgivningen och börjar fundera på hur de ska
förklara för andra.
– Då är det bra att i familjen ha en gemensam förklaring på
diagnosen, som syskonet kan använda för att berätta för andra:
min bror har svaga muskler.
Äldre syskon tar ofta på sig ansvar för att föräldrarnas ska orka
och sin egen roll: Måste de hjälpa till även om de inte har lust? De
funderar också över ärftlighet och existentiella frågor som varför
de själva inte drabbades när deras syster eller bror gjorde det. En
del känner skuld över att vara friska.
Kunskap, känslor och bemästrande
Under familjevistelserna på Ågrenska har barnteamet utarbetat ett
koncept för syskonen som utgår ifrån kunskap, känslor och
bemästrande.
Kunskap ges utifrån frågor om diagnosen som syskonen arbetat
fram tillsammans. Det är ofta lättare för dem att formulera frågor i
grupp, som sedan besvaras av en läkare, sjuksköterska eller annan
kunnig person.
– Vi berättar också att de själva inte bär något ansvar för att
syskonet blivit sjukt och hjälper dem med strategier för hur de ska
hantera frågor från omgivningen. När de åker från Ågrenska ska
de ha fått med sig bra verktyg för att hantera sådana situationer.
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Känslor hanteras genom ett öppet och tillåtande klimat, där alla
ska känna sig bekväma med att prata fritt. Barnen och
ungdomarna gör roliga aktiviteter tillsammans för att bli
sammansvetsade som grupp, då blir det lättare att prata om
personliga saker. Det är viktigt att inte avvisa jobbiga känslor utan
att sätta ord på dem.
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”.
Många barn har tankar om framtiden, om hur det ska bli senare.
Sådana saker kan ju ingen ge några svar på, men ofta är det bättre
att fundera tillsammans med barnen än att inte beröra ämnet alls.
Man kan prata om hur man hoppas att framtiden ska bli och hur
den kan bli.
För att utveckla strategier att hantera svåra känslor kan man
identifiera känslor som brukar komma, hur dessa brukar få en att
agera eller reagera och hur man skulle kunna göra istället.
Positiva sidor
Samuel Holgersson beskriver också positiva aspekter för syskon
till barn med funktionsnedsättningar. De lär sig tidigt att
respektera olika människor, att ta ansvar, känna empati och
förståelse, samt att sätta saker i perspektiv.
– Dessutom nämner många att det är härligt att få gå förbi kön på
Liseberg. Sådana saker kan spela stor roll i ett barns tillvaro!
Syskonens tips till föräldrar
Syskon har sagt att föräldrar gärna får berätta om sjukdomen om
vad den innebär. Och prata om nuet och framtiden.
De vill gärna ha egen tid tillsammans med föräldrarna, men det
behöver inte vara någon märkvärdig resa utan handlar mycket om
de enkla tillfällena i vardagen som att gå och fika eller titta på en
film tillsammans.
Syskonens tips till lärare
Syskon vill att skolpersonalen frågar hur de mår, inte bara hur
deras bror eller syster mår. De önskar att lärarna har förståelse för
situationen hemma, när brodern eller syster med
funktionsnedsättning varit sjukt till exempel.
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Läs mer om Ågrenskas arbete med syskongrupper på
syskonkompetens.se
På webbplatsen finns bland annat samtalsverktyg och lästips. Där
finns också filmer som illustrerar olika situationer och
frågeställningar som föräldrar själv berättat om.

Vera har tre syskon
Vera har två äldre bröder och fick en lillebror när hon var drygt
sex år. Föräldrarna har varit väldigt öppna och måna om att
förklara Vera diagnos för syskonen. Under de första åren var det
mycket sjukhusbesök. Vera var liten och svag och
infektionskänslig och de tycker inte att mellanpojken Valter fick
den uppmärksamhet han hade behövt.
– Det blev så tydligt en gång när Valter var tre år och jag minns
hur han skrattade till åt något. Då insåg jag hur länge sedan det
var han skrattat, säger Rut.
Även familjevistelsen på Ågrenska betydde mycket för honom.
Här fick han leka och prata med andra syskon. Det var bra för
honom, säger Niklas.
Storebror Hans kunde nog hantera situationen bättre, för att han
var lite äldre när Vera föddes, tre år medan Valter var ett och ett
halvt år. Hans har tagit mycket ansvar för sin lillasyster. Om Vera
gjorde något fel, ville han rätta och uppfostra henne.
– Nu har vi sagt ifrån att han och även mellanbrorsan får leka med
sina kompisar. De behöver inte ta ansvar för att sin syster, säger
Niklas.
– Att vi varit med 22q11–föreningen på Grötö flera somrar har
betytt mycket för hela familjen, inte minst för syskonen som fått
träffa andra i samma situation som dem, säger Rut.

Mun-H-Center
– Vi rekommenderar att barn med särskilda behov tidigt har
kontakt med tandvården, gärna en barntandvårdsspecialist.
Om det finns svårigheter med tal, språk och ätande behövs
även kontakt med logoped.
Det sade övertandläkare Marianne Lillehagen och logoped
Lisa Bengtsson som informerade om vilket stöd som finns att
få inom tandvården och logopedin.
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Mun-H-Center ligger i anslutning till Ågrenska på Lilla
Amundön. Det är ett nationellt kunskapscenter med syfte att
samla, dokumentera och utveckla kunskapen om tandvård,
munhälsa och munmotorik hos barn, ungdomar och vuxna med
sällsynta diagnoser. Kunskapen sprids för att bidra till ett bättre
omhändertagande och en högre livskvalitet för de berörda
patientgrupperna och deras anhöriga.
MHC-basen
Genom samarbetet med Ågrenska vid familjevistelser träffar
Mun-H-Center många personer med olika funktionsnedsättningar
och sjukdomar. Efter godkännande från föräldrarna gör en
tandläkare och en logoped en översiktlig undersökning och
bedömning av barnens munförhållanden. Observationerna,
tillsammans med information som föräldrarna lämnat, ställs
samman i en databas där fakta samlats om diagnoserna.
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. Tandvården rekommenderar föräldrar att
hjälpa sina barn med tandborstningen och borsta två gånger om
dagen, säger Marianne Lillehagen.
Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta
munvården. Tandvårdspersonalen hjälper till att individuellt prova
ut lämpliga hjälpmedel.
Inför det första besöket i tandvården är det bra att ta kontakt med
personalen för att de ska känna till barnets särskilda behov.
Kanske behöver barnet ett förberedande samtal, bildstöd och
tillvänjning?
– Vi använder en samtalskarta med bilder under besöket, för att
barnet ska känna sig trygga genom att de vet vad som ska hända,
säger Marianne Lillehagen.
Munhälsa vid 22q11-deletionssyndromet
Tidigare studier visar att barn som har 22q11-deletionssyndromet
löper risk att få problem i munhålan. Symtomen kan vara;
- gomspalt (30 procent har detta, spalterna är olika stora)
- emaljavvikelse (på grund av kalkbrist)
- avsaknad av enstaka tänder
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- avvikande tandstorlek och form
- försenad tandutveckling
Salivproduktionen är ofta nedsatt, vilket ökar risken för karies.
Slemhinnorna i munnen är ofta mer känsliga och geografisk tunga
(tungans slemhinna ser ut som en karta) kan förekomma. Gingivit
(tandköttsinflammation) är vanligt.
Hjärtfel, matningssvårigheter, kalkbrist och infektionskänslighet
ökar risken att drabbas av dessa munproblem.
– Vi ser ofta att emaljutvecklingen är svag och lite skör vid
22q11– deletionssyndromet. Mjölktänderna utvecklas redan under
fosterlivet och det är känt att de emaljbildande cellerna är
känsliga för syrebrist, infektioner och yttre påverkan, säger
Marianne Lillehagen.
Emaljens kvalitet är också påverkad av hjärtfel och ökar om
barnet intuberas under första levnadsåret. Kalkbrist påverkar
också emaljen. En låg födelsevikt (runt 2,5 kg) är en annan faktor
som ökar risken för att få påverkan på emaljen.
I en studie från 2007 konstaterades att de undersökta personerna
med 22q11– deletionssyndromet hade lägre salivproduktion och
sämre buffringskapacitet för att få upp till lagom ph, efter en
måltid, vilket ökar risken för karies.
– Det behöver inte innebära att man får hål i tänderna, men det är
viktigare med förebyggande tandvård för att hålla tänderna friska.
Bland de barn som undersöktes vid familjevistelsen på Ågrenska
upptäcktes några med emaljförändringar, beläggningar/plack och
nedsatt salivproduktion.
– Borsta gärna tungan, säger Marianne Lillehagen.
Att tänka på vid behandling
Det är viktigt att tandvårdens personal är förberedda och insatt i
de problem som kan förekomma vid 22q11– deletionssyndromet.
Barn med neuropsykiatriska problem, nedsatt tal och språk och tal
har ofta behov av ett annat omhändertagande, i de flesta fall
handlar det om mer tid och möjlighet att få träffa samma
behandlare.
– Barn med 22 q11-deletionssyndromet ska gärna besöka
tandvården var tredje månad, en gång per år är för sällan, säger
Marianne Lillehagen.
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Oralmotorik vid 22q11-deletionssyndromet
Logopedens roll är att vid behov utreda barnets förmåga till
kommunikation, sug-, tugg- och sväljförmåga. Träning av tal,
språk och kommunikation och oralmotorisk träning och
stimulering ingår i logopedens arbetsuppgifter. Logopeden kan ge
råd och vid matnings- och ätsvårigheter.
Det är sedan tidigare känt att vid 22q11-deletionssyndromet finns
ofta en nedsatt oralmotorisk förmåga. Motoriken och sensoriken
kan vara påverkad och musklerna vara svaga och ha låg tonus
(tonus är den spänning som finns i muskler i vila). Detta ger ofta
talsvårigheter, svårigheter att äta, tugga och svälja.
Salivkontrollen kan också vara påverkad.
Ätande
Svårigheter att äta kan ha många orsaker. Det handlar om aptit
som hör ihop med viljan och orken att äta, färdighet att rent
motoriskt kunna äta och säkerhet att äta säkert och inte sätta i
halsen till exempel.
För rätt insatser behöver logopeden undersöka barnet för att ta
reda på vad svårigheterna beror på.
Det kan vara aktuellt med ätträning om barnet har svårt med
något specifikt när det gäller mat eller att barnet uttrycker att det
vill lära sig äta. Vid besöket hos logopeden görs alltid en
individuell bedömning.
Uppleva med munnen
Munnen är ett centrum för sinnesupplevelser. Att få upplevelser
via munnen ger livskvalitet, därför är det viktigt att barn som har
svårigheter får rätt träning och oral stimulans.
Har barnet en bitovana (oral habits) kan det göra att saliv rinner
från munnen och ibland skador på tänderna. Avvikande
känseluppfattning kan eventuellt ge ökat bitbeteende.
Tandgnissling dagtid liksom att suga på föremål kan vara en form
av självstimulerande beteende, om det ger barnet en
sinnesupplevelse.
– Det är viktigt att utreda orsaken till barnets bitovana. Kan det
bero på smärta eller obehag behöver det åtgärdas. Är det en
positiv upplevelse kan barnet erbjudas annat att bita på som
chewy tubes, bithalsband eller mat som behöver tuggas, säger
Lisa Bengtsson.
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Bästa hjälpen på hemmaplan är genom habiliteringsteam,
logopedmottagning, nutritionsteam och oralmotoriska team.
– Er tandvårdspersonal eller andra vårdgivare får gärna ringa oss
för konsultationer, säger Marianne Lillehagen och Lisa
Bengtsson.
Lästips Uppleva med munnen, som finns att ladda ner eller
beställa på Mun–H-centers webbplats.

Fråga till Lisa Bengtsson
Kan man träna munnens munmuskler om barnet har
hypotoni?
– Hypotonus, muskelspänning, är svårt att påverka men munnens
funktion kan ju påverkas av flera olika komponenter när det gäller
motorik och sensorik. Därför måste man undersökas i varje
enskilt fall, för att barnet ska få rätt behandling. Ibland beror
svårigheterna på att musklerna är svaga, då kan man försöka träna
upp muskelstyrkan.

Vera älskar att pyssla
Vera är 12 år och snart tonåring. Föräldrarna beskriver henne som
en glad, omtänksam och social tjej. Hennes sociala förmåga är en
stor fördel för henne. Det påpekade även psykologen som gjorde
det senaste testet på Vera.
Hon har svårt med sociala oskrivna regler. Det kompenserar hon
genom att ställa sig sist i kön och se hur de andra gör, innan det är
hennes tur.
Hon är kreativ och älskar att pyssla, måla.
– När hon skulle göra sin prao, blev det hos min syster som är
keramiker. Det tyckte hon var jättekul. Vera skulle nog trivas med
ett praktiskt arbete, säger Niklas.
Hon har börjat bli alltmer intresserad av sitt yttre och ifrågasätter
sina ärr efter hjärtoperationerna. Föräldrarna försöker uppmuntra
henne att bära dem med stolthet, det är medaljer, som du fått för
att du kämpat, men hon tycker att de är många.
Klockan och tider är ett besvärligt kapitel.
– Telefonen är bra eftersom hon kan lägga in påminnelser och
larm eller ta kort med den för att komma ihåg saker.
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När Rut blev gravid efter att Vera fötts, valde de att inte göra
något genetiskt test.
– Jag förstår att andra testar sig, men vi skulle aldrig välja bort
Vera. Vi tar bekymren som de kommer, säger Niklas.

Navigera i samhällets stöd
Det finns en rad stöd från samhället som kan vara aktuella
vid 22q11-deletionssyndromet. Det berättar Emy Emker, som
är socionom på Ågrenska.
Försäkringskassan
Numer går det att skapa en sammanställning om
Försäkringskassans stöd baserad på det egna barnets behov. Den
finns på Försäkringskassans webbplats.
Gå in på forsakringskassan.se Tryck på Funktionsnedsättning,
Tryck på Guide för dig med funktionsnedsättning, Skapa en egen
guide – tryck på start, skriv barnets personnummer och följ
anvisningarna.
– Tänk på att ersättningar från försäkringskassan och kommunen
kan påverka varandra, till exempel vårdbidraget, säger Emy
Emker.
Ny patientlag
Sedan den 1 januari 2015 finns en ny patientlag, som innebär
stärkt ställning för patienter, bland annat rätt att välja öppenvård i
ett annat landsting. Det är lättare att få en ny medicinsk
bedömning. Lagen har också ökat barns inflytande över sin egen
vård. De har rätt att få information om sin vård på ett sätt som de
förstår. Läs mer på nfsd.se och 1177.se
Samordning
Alla har rätt till en fast vårdkontakt i mötet med vården och en
sådan ska utses om patienten/familjen begär det. Enligt hälso- och
sjukvårdslagen har vårdenhetschefen skyldighet att utse en fast
vårdkontakt för att säkerställa en patients behov av samordning.
Den fasta vårdkontakten kan samordna vårdens insatser och
information, förmedla kontakter inom vården och vara
kontaktperson inom andra delar av vården och för andra
samhällsaktörer. Det kan, men behöver inte vara en läkare.
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SIP
För personer med många vård- och samhällskontakter ska
landstinget och kommunen upprätta en individuell plan. I den ska
det tydligt framgå vilka insatser som ingår och vem som ansvarar
för dem. Se mer på
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samo
rdnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
Skollagen
Enligt skollagen ska skolan ta hänsyn till elevers olika behov
Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som
möjligt. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Undantagsbestämmelsen
I skollagen finns en undantagsbestämmelse i
10 kap 21 § tidigare kallad Pysparagrafen. Den ger elever med
funktionsnedsättning rätt att undanta vissa delar i kunskapskraven
och ändå få godkänt betyg. Formuleringen lyder: ”Om det finns
särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka
delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått. Med
särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande
personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som
utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst
kunskapskrav.”
Förskolan och skolan
Skollagen från 1 juli 2011 slår fast att samma regler gäller för
fristående som offentliga förskolor och skolor. Det innebär bland
annat att rektor och förskolechefen har fått ökat ansvar när det
gäller stöd till elever som behöver det. Rektorn är skyldig att
skyndsamt utreda om en elev behöver särskilt stöd. Ett
åtgärdsprogram ska upprättas för hur eleven ska klara sina
kunskapsmål. Det ska vara konkret och visa vilket stöd som
behövs från skolans sida.
– Flera av skolans beslut kan överklagas. Det gäller till exempel
åtgärdsprogram och rätten till skolskjuts. Vänd er till
Skolväsendets överklagandenämnd om ni är missnöjda med ett
sådant beslut.
Grundskola eller grundsärskola
Skolverkets rekommendation inför eventuell särskola är att fyra
utredningar görs; en psykologisk, medicinskt, pedagogisk och
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social. Den ska innehålla en tydlig bedömning av barnets
kapacitet.
Inför förändringar
Inför alla förändringar är det viktigt med förberedelser. Det gäller
till exempel när barnet börjar förskola och vid övergången från
förskola till skola. Och vid alla stadiebyten.
Ta kontakt med förskola och skola inför bytet. Gör gärna
studiebesök på skolan om det finns osäkerhet om vilken som
passar barnet bäst.
Ge skriftlig information om barnet, till exempel dokumentationen
om barnets diagnos när det är dags för skolstart.
Förbered mötet!
– Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning blir det
många möten med de parter som omger barnet. Förbered er väl
inför mötet och se till att ha med alla beslutsfattare på mötet. Det
kan till exempel vara bra att ha med skolsköterskan på mötet.
Ha en dagordning och bestäm på förhand hur lång tid mötet ska
vara. För ett protokoll om vem som ska göra vad till när. Boka en
ny tid för återkoppling och uppföljning av åtgärderna. Om det
verkar vara svårt att fatta ett beslut på grund av olika åsikter ställ
då frågan: Hur gör vi då? Det betonar att ansvaret för en lösning
är gemensamt.
Vart vänder vi oss?
Den som är missnöjd ska i första hand vända sig till skolans
rektor.
I andra hand kan man vända sig till ansvarig tjänsteman eller
nämnd i kommunen. Eller till
Skolverket
www.skolverket.se
Skolverkets upplysningstjänst:
Tel: 08 - 527 332 00
upplysningstjansten@skolverket.se
LSS
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
finns till för att ge goda livsvillkor. Det är en rättighetslag med tio
olika insatser.
LSS har insatser för personer
– med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
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– med betydande eller bestående begåvningsmässigt
funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre
våld eller kroppslig sjukdom
– med andra varaktiga fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i
den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd
eller service.
Följande stödinsatser från kommunen kan bli aktuella för
personer inom LSS personkretsar:
Avlösarservice
Avlösarservice i hemmet ger anhöriga en chans att få avkoppling
och uträtta sysslor utanför hemmet. Det kan erbjudas både som
regelbunden insats och som lösning vid akuta behov.
Korttidstillsyn för ungdomar gäller före och efter skoldagen samt
under skollov.
– Det är för att föräldrarna ska kunna förvärvsarbeta, men också
för att barnet ska få en meningsfull fritid. Det är viktigt att tänka
på att avlösarservice kan påverka vårdbidraget.
Korttidsvistelse
För de föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning kan
korttidsvistelse för barnet ge tillfälle till avlösning och utrymme
för avkoppling. Under vistelsen får barnet byta miljö, får
rekreation och en chans till personlig utveckling.
Anhörigstöd
Behovet styr hur stödet ska se ut till den anhörige kan vara. Det
kan handla om vägledning, samtalsstöd eller friskvård. För att
ansöka om anhörigstöd ska man ta kontakt med en
anhörigkonsulent/ anhörigstödjare i kommunen.
Fonder
Fonder kan sökas för ekonomiskt stöd på grund av ökade
omkostnader på grund av sjukdom, resor eller för hjälpmedel.
Fonder hittas på
Sjukhus
Biblioteket (”Alla dessa fonder” och ”Stora fondboken”)
Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas
habilitering.se/funktionshindersguiden/ekonomi/fonder
Företag
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Tips på bra webbplatser.
agrenska.se – Ågrenska
agrenska.se/syskonkompetens
fk.se - Försäkringskassan
1177.se – Sjukvårdsupplysningen
socialstyrelsen.se - Socialstyrelsen
skolverket.se – Skolverket
barncancerfonden.se/elevers-ratt
spsm.se – Specialpedagogiska skolmyndigheten
mfd.se – Myndigheten för delaktighet
do.se – Diskrimineringsombudsmannen
notisum.se – Lagar på nätet
Hitta andra familjer
Ournormal.org är en kontaktsida öppen för familjer som lever
med barn med funktionsvariationer.
https://ournormal.org/om-our-normal/

Informationscentrum för ovanliga diagnoser
Socialstyrelsen har en kunskapsdatabas för ovanliga
diagnoser. Den innehåller för närvarande informationstexter
om cirka 300 ovanliga diagnoser.
Texterna produceras av Informationscentrum för ovanliga
diagnoser vid Göteborgs universitet i samarbete med ledande
medicinska experter och företrädare för patientorganisationer.
Kvalitetssäkring sker genom granskning av en särskild
expertgrupp utsedd av universitetet.
Informationen i databasen uppdateras regelbundet och ytterligare
diagnoser tillkommer varje år. Texterna översätts också successivt
till engelska. Till varje text finns även en folder som kan beställas
kostnadsfritt eller laddas ner från Socialstyrelsens webbplats.
De som skriver texterna svarar även på frågor och hjälper till att
söka information, och nås på telefonnummer 031-786 55 90 eller
via mail, ovanligadiagnoser@gu.se.
Läs mer på: socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser
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Nationella funktionen för 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, som drivs av
Ågrenska.
NFSD har sedan verksamheten startade den 1 januari 2012 arbetet
i enlighet med uppdraget. Uppdraget 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,
frivilligorganisationer.
…bidra till spridning av kunskap och information till alla delar av
hälso- och sjukvården och till an-dra 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.
Mer om NFSD:s verksamhet kan du läsa på www.nfsd.se
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En sammanfattning av dokumentation nr 564
22q11-deletionssyndromet är ett ovanligt syndrom där många olika organ kan påverkas. Vanliga
symtom är medfödda hjärtfel, gomavvikelser och underutveckling av brässen, thymus. Kalkbrist kan
förekomma. Inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska problem är vanliga.
22q11-deletionssyndromet upptäcks hos mellan 25 och 30 barn varje år. Det är lika vanligt bland
flickor som pojkar. Diagnosen ställs i olika åldrar och det finns många som inte fått diagnosen.
Personer med diagnosen har ofta behov av många kontakter inom sjukvård, habilitering och skola
under sin uppväxt och i vuxenlivet för undersökningar, uppföljningar och stöd.

ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER
Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser
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