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DUCHENNES MUSKELDYSTROFI
Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta
diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna
med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.
Det är beläget på Lilla Amundön söder om Göteborg.
Ågrenska är en idéburen organisation som bedriver flera olika
verksamheter, såsom familje- och vuxenvistelser, korttids- och
sommarverksamhet, personlig assistans samt kurser, utbildningar och
konferenser.
Varje år arrangeras 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 Duchennes
muskeldystrofi. Under vistelsen får föräldrar, barn med diagnosen och
eventuella syskon ny kunskap, möjlighet att utbyta erfarenheter och
träffa andra i liknande situation.
Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner kring
aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter
samt det stöd samhället kan erbjuda. Barnens program är anpassat
efter 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 Anneli Larsson, 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 webbplats, där de
kan laddas ner som pdf: agrenska.se
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Medicinsk översikt om Duchennes muskeldystrofi
Det är viktigt att göra systematiska uppföljningar och
undersökningar av patienter med Duchennes muskeldystrofi,
för att kunna sätta in förebyggande åtgärder vid rätt tidpunkt.
– Det kan minska och fördröja komplikationer, säger AnneBerit Ekström, överläkare vid neuromuskulära teamet på
Regionhabiliteringen i Göteborg.
Duchennes muskeldystrofi, som förkortas DMD, är en
muskelsjukdom som innebär att muskler bryts ner och ersätts av
fett och bindvävnad vilket leder till en fortskridande
muskelsvaghet. Orsaken är en förändring av ett arvsanlag (mutation
i en gen) som leder till brist på proteinet, dystrofin. Dess funktion
är att ge en mekanisk förstärkning av höljet som omger
muskelfibrerna. Sjukdomen förekommer i stort sett bara hos pojkar
och män. I Sverige får varje år mellan tio och femton pojkar
diagnosen.
De första tecknen kan vara försenad motorik. Vissa är muskelsvaga
tidigt medan andra får en vaggande gång från ungefär treårs åldern.
Många har svårt att springa, hoppa och resa sig från golvet. Ett
tydligt symtom är att vadmusklerna blir förstorade. Så småningom
kommer muskelsvaghet, felställningar av lederna och problem med
mag-tarmkanalen. Även andningsmusklerna och lungfunktionen
berörs. Ofta är hjärtat påverkat. Inlärningssvårigheter och
intellektuell funktionsnedsättning förekommer, liksom olika
beteendesvårigheter. Ibland kan problem med inlärning och
samspelsförmåga vara det första symtomet.
Diagnos ställs med blodprov, så kallat CK, samt genetiska tester.
När diagnosen är ställd sätts kortison in för att förbättra
muskelstyrka och muskelfunktion. Fysioterapi och
arbetsterapeutisk behandling är viktiga delar av vården.
– Det finns ungefär 150 till 200 personer i Sverige med Duchennes
muskeldystrofi, säger Anne-Berit Ekström.
DMD beskrevs första gången 1860 av den franske läkaren
Guillaume Duchenne, som gett sjukdomen dess namn.
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Orsak
DMD orsakas av en förändring av ett arvsanlag som leder till brist
på proteinet dystrofin. Proteinet fungerar som stötdämpare i
muskelfibrerna. Runt varje muskelfiber finns ett skyddande hölje.
Dystrofinet är en förankring mellan höljet och varje muskelfiber
som drar ihop sig och det skyddar muskelfibrerna under
muskelsammandragningen. Vid brist på dystrofin slits höljet när
musklerna drar ihop sig och går till sist sönder. Ämnen som bara
ska vara inne i muskelfibrerna läcker då ut och orsakar
inflammation i vävnaderna, vilket gör att muskelfibrerna successivt
bryts ned.
– Man kan jämföra funktionen av dystrofin med ankarkättingen
mellan ett ankare (muskelskelettet) och en båt (det skyddande
höljet runt muskelfibern), där dystrofinet är kättingen som
förbinder de två. När kättingen brister driver båten iväg och går på
grund, säger Anne-Berit Ekström.
Dystrofinet finns normalt i skelettmuskulatur, hjärtmuskel, glatta
muskelceller samt i centrala nervsystemet. Brist på dystrofin leder
därför till symtom från skelettmuskler, hjärta, mage, tarmar,
urinvägar och centrala nervsystemet.
Sjukdomsfaser
DMD delas in i fem olika faser utifrån symtom.
1: Presymtomatisk fas
Diagnos kan ställas i detta stadium, antingen genom slumpvis
upptäckt av förhöjda CK–nivåer (kreatinkinas) eller på grund av
ärftlighet för DMD.
2: Tidig gångfas
Pojkarna visar tecken på muskelsvaghet med vaggande gång,
tågång, men kan gå i trappor. De använder sig oftast av Gowers
manöver vilket innebär att man måste ta stöd med händerna på
låren när man reser sig upp.
3: Sen gångfas
I denna fas har de flesta med DMD fått sin diagnos. Gången blir
alltmer ansträngd och pojkarna förlorar förmågan att gå i trappor
och resa sig från golvet.
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4: Tidig icke gångfas
De flesta kan under en tid själv köra sin rullstol. Hållningen är
bevarad, men pojkarna kan utveckla skolios.
5: Sen icke gångfas
Funktionen i armarna och förmågan till upprätt kroppshållning blir
alltmer begränsad.
Symtom
Muskelförsvagningen är det primära symtomet vid Duchennes
muskeldystrofi och den leder sekundärt till ledkontrakturer
(ledfelställningar), osteoporos (benskörhet), skolios (sned ryggrad),
andningssvikt, hjärtpåverkan, bettavvikelser, smärta,
nutritionsproblem och förstoppning. Även beteendeproblem är
vanligt förekommande.
Alla symtom drabbar inte alla men kan förekomma och
svårighetsgraden av de olika symtomen varierar från person till
person.
Behandling
Det är viktigt att göra systematiska uppföljningar och
undersökningar av patienter med DMD för att kunna sätta in
förebyggande åtgärder vid rätt tidpunkt. Det kan minska och
fördröja komplikationer. De systematiska uppföljningarna är också
betydelsefulla för att utvärdera effekten av behandlingar.
Personer med DMD bör följas upp en till två gånger årligen hos ett
multidisciplinärt expertteam med ingående kunskaper om
sjukdomen. Eftersom DMD är en kronisk och progressiv sjukdom
som drabbar flera olika organsystem behövs kontakt med många
yrkeskategorier med specifik kompetens som samverkar med
varandra. Patienterna behöver ha kontakt med läkare med
specialistkompetens inom barnneurologi, barnmedicin,
barnkardiologi, lungmedicin, gastroenterologi, endokrinologi,
ortopedi inklusive ryggkirurgi, barnpsykiatri, genetik och
histopatologi. Även fysioterapeut, arbetsterapeut, ortopedingenjör,
dietist, sjuksköterska, uroterapeut, psykolog, pedagog, logoped,
kurator och specialisttandläkare deltar i behandling. Det är också
viktigt att diagnosen ställs av ett expertteam för att säkerhetsställa
att rätt diagnos ställs och att det görs på ett vedertaget sätt.
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Personer med DMD behöver även kontakt med den lokala
habiliteringen för uppföljning av behandlingen på hemmaplan och
att expertteam och habiliteringsteam samverkar.
Kortisonbehandling
Den bästa medicinska behandlingen är för närvarande kortison
(Prednisolon eller Deflazacort (Calcort), som i början av
sjukdomsförloppet kan förbättra muskelstyrka- och funktion. Andra
fördelar är att behandlingen bromsar utvecklingen av
muskelsvagheten och förlänger gångförmågan med i genomsnitt
två och ett halvt år. Kortisonet har också positiva effekter på
andning och hjärtmuskelpåverkan. Det har också en fördröjande
effekt på skoliosutvecklingen Oftast påbörjas kortisonbehandlingen
vid diagnos. Ibland väntar man tills pojken är i en fas strax innan
symtom (presymtomatisk).
Kortisonet har biverkningar i form av bland annat aptitökning och
viktuppgång. Därför är det viktigt att förebygga övervikt. Övervikt
försämrar den motoriska funktionen samt ökar risken för att
utveckla fetma och metabola syndromet med försämrad hjärt- och
lungfunktion som följd. Därför bör familjen få kostråd och kunskap
om hur nödvändigt det är med rätt kost innan behandlingen med
kortison påbörjas.
Andra biverkningar av kortison är bland annat hämmad
längdtillväxt, runda kinder, förhöjt blodtryck och försenad pubertet.
En del kan få magkatarr och humörsvängningar.
– Vid stora problem med humörsvängningar kan man prova att byta
kortisonpreparat. Det är mycket viktigt att man aldrig slutar med
kortison på eget bevåg eftersom det kan orsaka allvarliga symtom
om inte behandlingen trappas ned efter ett bestämt schema, säger
Anne-Berit Ekström.
Andra medicinska behandlingar med färre biverkningar är på gång,
och kan förhoppningsvis erbjudas om två till tre år.
Mer information om nya behandlingar finns under rubriken
Behandling och aktuellt forskningsläge
Vaccinationer
Pojkar med DMD, där man konstaterat att de inte har haft
vattkoppsinfektion, ska vaccineras mot detta innan
kortisonbehandling inleds samt om möjligt också ges den andra
dosen av MPR-vaccinationen. Influensavaccin (inte nässpray, på
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grund av risk att få infektion) ska ges årligen. Pojkarna bör också få
pneumokockvaccination mot lunginflammation (ingår sedan 2009 i
det allmänna vaccinationsprogrammet).
Behandling och uppföljning vid olika symtom:
Hjärtpåverkan
Pojkar med DMD bör följas vartannat år fram till tio års ålder,
därefter årligen. Syftet med uppföljningen är att tidigt upptäcka
hjärtpåverkan med möjlighet till tidig behandling. Hjärtsymtom
(hjärtklappning och liknande) ska tas på allvar och undersökas.
Förebyggande behandling med ACE-hämmare ska sättas in vid tio
års ålder.
Benskörhet
Alla pojkar med DMD har försvagat skelett med en ökad risk för
frakturer. Skörheten beror på minskad fysisk aktivitet. Även
kortisonbehandlingen gör skelettet skört. En överarm eller ett
lårben kan gå av vid mycket liten påverkan.
– Om en pojke med Duchennes muskeldystrofi får ont eller får en
skelettskada är det viktigt med röntgen för att undersöka om det
finns en fraktur. Smärtstillande behandling skall ges frikostigt vid
frakturer för att underlätta mobilisering, säger Anne-Berit Ekström.
För att kontrollera om pojken utvecklat osteoporos kan
undersökning göras med skelettscintigrafi (DEXA) och blodprov.
Osteoporos ses också oftast på slätröntgen.
– Därför bör man vara extra frikostig med röntgen. Det kan vara
aktuellt att behandla osteoporos med mediciner, säger Anne-Berit
Ekström.
D-vitamin är viktigt för att bygga upp ett starkt skelett. Varenda
undersökt patient med DMD ligger lågt i sina D-vitaminnivåer. Det
beror på att kortisonbehandlingen hämmar upptaget av D-vitamin
och i princip alla pojkar behöver extra tillskott. Koncentrationen av
D-vitamin behöver följas med regelbunden provtagning. Kalk är
också viktigt för skelettet och intas bäst i kosten. Dietisten bedömer
om kosten innehåller tillräckligt med kalk.
Påverkan på rörelseorganen
Kirurgiska ingrepp är sällan nödvändiga förrän i stadium 3 av
sjukdomen. Då kan en hälseneförlängning övervägas för att
förlänga gångfasen för de som har tillräcklig muskelkraft. Oftast
väntar man med att operera tills gångförmågan helt förlorats och
Dokumentation nr 605 © Ågrenska 2020
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operation görs då för att uppnå en god fotställning och få en bättre
sitt- och ståposition. I stadium 4 och 5 krävs en regelbunden
kontroll av ryggen för att se om det utvecklats skolios och när
krökningen nått till en viss omfattning behövs kirurgi för att
stabilisera ryggen.
Påverkan på längdtillväxt och pubertet
Vid DMD kan puberteten vara försenad och längdtillväxten
påverkad. Pojkarna är kortväxta på grund av sin sjukdom men
främst på grund av behandlingen med kortison. Om pojkarna inte
kommit i pubertet vid 14 års ålder skickas remiss till endokrinolog
som utreder om det finns skäl att starta upp behandling med
testosteron.
– En undersökning görs också för att utesluta andra orsaker till
kortvuxenhet. Men det är ingen idé att ge tillväxthormon, eftersom
pojkarna inte har brist på tillväxthormon, säger Anne-Berit
Ekström.
Beteendeproblem
Drygt hälften av alla med DMD har beteendeproblem i form av
trotsighet, upproriskhet och explosivitet. Envishet är vanligt och de
kan ha lätt att fastna vid olika saker och föreställningar. De kan
också ha svårt att anpassa sig till oväntade händelser och att
kontrollera sin ilska. Beteendeproblemen brukar bli bättre när
pojkarna blir äldre.
Pojkar med DMD kan ha svårt att se konsekvenser av sitt beteende
och de verkar ha svårt att lära sig av sina misstag. Bestraffningar
ökar de negativa beteendena. Det finns också en ökad förekomst av
oro och överdrivna rädslor hos personer med DMD, som kan göra
att de undviker nya situationer och människor. De kan också vara
rädda för vardagliga saker som att sova ensamma eller gå på
toaletten själva. Vissa har en så omfattande problematik att de får
diagnosen ångest eller social fobi. Tvångshandlingar och
tvångstankar samt tics förekommer också.
– En del pojkar har insomningssvårigheter och många behandlas
med Melatonin för att de ska kunna sova. Det är inte ovanligt att
pojkar med DMD sover för lite till följd av
insomningssvårigheterna, säger Anne-Berit Ekström.
I studier beskrivs förekomst av autism till mellan 3-9 procent och
mellan 12-30 procent av alla med DMD uppskattas ha adhd. Adhd
kan vara av övervägande hyperaktiv och impulsiv form, eller
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karakteriseras av mer tillbakadragenhet och ouppmärksamhet eller
av kombinerad form. Alla pojkar med adhd, oavsett form, behöver
omgivningens stöd för att lära sig hantera sitt beteende. En del kan
ha nytta av medicinering.
– Var uppmärksam på om barnets språkutveckling är försenad eller
om barnet har ovanliga intressen med tvång och har svårt att förstå
socialt samspel då detta kan tyda på autism, säger Anne-Berit
Ekström.
För att kunna ge barnet det stöd som det behöver ska en
neuropsykiatrisk utredning göras när det förekommer avvikelser i
beteendet. Utöver det ska det alltid göras en neuropsykologisk
utredning, senast inför skolstart. En utredning kan visa hur
undervisningen kan läggas upp för att barnets starka sidor ska
komma till sin rätt. Denna neuropsykologiska bedömning kan
behöva upprepas under uppväxten beroende på tillstötande
problematik.
I åtta till tioårsålder och i tonåren är det vanligare med nedstämdhet
men generellt sett är pojkarna inte mer nedstämda än andra barn
och ungdomar med kroniska sjukdomar.
– Att de stundtals är ledsna och frustrerade över att de har
Duchennes muskeldystrofi är en normal reaktion. Förmågan att
hantera sin livssituation blir bättre ju äldre pojkarna blir. En del
pojkar kan behöva stöd i form av terapi och medicinering, säger
Anne-Berit Ekström.
Det är viktigt att stimulera barnen att bli självständiga och få
egenkontroll över sitt liv. Anne-Berit Ekströms erfarenhet är att för
föräldrarna kan stressen över barnets beteendeproblem vara värre
än de fysiska aspekterna av sjukdomen och de behöver därför få
stöd i hur de ska bemöta och hantera pojkarnas beteendeproblem.
Övriga symtom och uppföljning/behandling
Många personer med DMD har förstoppningsproblem, vilket kan
behandlas med Movicol eller liknande preparat. En fungerande
mag-tarmfunktion ökar det allmänna välbefinnandet.
Symtom från urinvägar med inkontinensproblem kan förekomma,
en del är sena att bli torra. Smärta kan förekomma men är ofta
underbehandlat och underrapporterat hos personer med Duchennes
muskeldystrofi.
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– Andningsvägarna är också påverkade därför behövs en
regelbunden mätning av andningskapaciteten för att kunna
remittera till lungspecialist när otillräcklig andningskapacitet
uppstår för ställningstagande till andningshjälpmedel och
hostapparat, säger Anne-Berit Ekström.
Vårdprogram
Det finns internationella riktlinjer som grund för diagnos,
uppföljning och behandling vid Duchennes muskeldystrofi. I dessa
riktlinjer anges hur och var patienterna ska vårdas på bästa möjliga
sätt. De svenska specialisterna har nationella och internationella
samarbeten för att samla kunskap om de bästa
behandlingsmetoderna för patienterna.
SOTA och kvalitetsregister
I Skandinavien har det länge använts ett gemensamt dokument för
vården vid DMD kallat SOTA, (State Of The Art). SOTA har
alltmer kommit att ersättas av de internationella riktlinjerna,
Standard of Care, då de skandinaviska inte är helt uppdaterade.
I Sverige finns ett nationellt kvalitetsregister för neuromuskulära
sjukdomar. I det registreras patienter med neuromuskulära
sjukdomar, där DMD ingår. Syftet är att samla data för att få svar
på en rad frågor kring sjukdomarna och kunna förbättra
omhändertagandet. Genom kvalitetsregistret kan man se om
patienterna följs enligt vårdprogrammets rekommendationer och
hämta information om vården är jämlik i landet. Utöver dessa
dokument finns Familjeguiden med riktlinjer för diagnos och
behandling vid DMD. Familjeguiden är baserad på de
internationella riktlinjerna. För tillfället (januari 2020) pågår
uppdatering av Familjeguiden.
När uppdateringen är klar kommer den finnas att ladda ner på
Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning, SMDFs hemsida
smdf.se.
Den nuvarande versionen kan laddas ner från Treat NMD´s
hemsida: http://www.treatnmd.eu/downloads/file/standardsofcare/dmd/swedish/DMD_FG_S
E.pdf
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Frågor till Anne-Berit Ekström
Är det någon skillnad på prednisolon och deflazacort?
– Båda preparaten är kortisonpreparat men sägs ha lite olika
biverkningsprofil. I Sverige har vi av tradition mest använt
prednisolon men kanske borde vi övergå till Calcort (deflazacort) i
högre grad eftersom det sägs ha mindre påverkan på aptiten. Om
man får biverkningar av det ena preparatet är det värt att försöka
byta till det andra. Förhoppningen är att det inom en snar framtid
finns andra mediciner som gör att vi inte behöver förskriva kortison
alls.
Är det vi föräldrar som ska ha koll på att barnen får de
vaccinationer som rekommenderas?
– Nej, det ingår i vårdprogrammet och det är sjukvårdens uppgift
att ha koll på detta.
Min son som är 13 år och fick diagnos när han var 12 år och har
aldrig varit hos någon hjärtläkare och får ingen medicin, ska han
ha det?
– Ja, enligt behandlingsrekommendationerna ska pojkarna ha
förebyggande medicinsk behandling från tio års ålder.
Rekommenderar att ni föräldrar tar kontakt med ansvarig läkare på
hemorten.
Hur många gånger per år ska man kontrollera hjärta och
lungor?
– Det beror på i vilken fas barnet är. Är man under tio år
kontrolleras hjärtat vartannat år, därefter varje år. Lungfunktionen
mäts en gång per år vid den årliga uppföljningen. Sen om något
tillstöter kan man förstås behöva följa upp oftare.
Jobbar alla regionhabiliteringar på samma sätt?
– Jag tror vi arbetar ganska olika. Det pågår en nationell översyn
gällande högspecialiserad vård för neuromuskulära sjukdomar som
kan medföra att bara några få center kommer att ha
expertfunktionen för dessa sjukdomar. Men utredningen är inte klar
ännu så vi vet inte men jag tror patientgruppen kommer att vinna på
att alla patienter med DMD får tillgång till expertteam. För att bli
expert på en patientgrupp måste man se ett visst antal patienter.
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Min son är 13 år och just nu väldigt känslig och vägrar ta av sig
kläderna inför t ex sjukgymnasten. Vem kan hjälpa honom och
oss så att det går att genomföra en undersökning?
– Be om hjälp från habiliteringen med att hitta strategier som kan
förbereda honom. Ibland är det näst intill omöjligt att till exempel
ta blodprov eller genomföra undersökningar, men det är viktigt att
fortsätta träna och tillsammans försöka hitta lösningar.
Hur kan man skilja på ”vanligt ”tonårstrots och på de
beteendeproblem som förekommer vid DMD?
– Har man inte haft beteendeproblem tidigare men får det i tonåren
kan man anta att det rör sig om ”vanligt” tonårstrots.
Hur länge ska kortisonbehandlingen pågå när man har DMD?
– Än så länge fortsätter behandlingen livslångt eftersom kortison
troligen har positiv påverkan på lungfunktionen.
Vad är förväntad livslängd för personer med DMD?
– Idag överlever i princip alla till vuxen ålder. Sen vet vi inte
riktigt, vi har för dålig kunskap ännu. Vi har ett just nu ett pågående
forskningsprojekt här i Göteborg som bland annat skall undersöka
detta. Vissa dör i 20–30 års åldern medan andra har blivit upptill 50
år.
Hur ska man svara och bemöta pojkarna när de har frågor om
livslängd? De googlar ofta och hittar statistik och blir oroliga.
– Det viktiga är att ta deras frågor på allvar, samtala med dem om
vilka tankar de har avseende detta. Ni kan också förklara att
uppgifter om förväntad överlevnad baseras på äldre uppgifter. Det
finns inte ännu något botande behandling, men idag är
behandlingen bättre. Det händer mycket inom forskningen nu och
det kommer nya behandlingar, så det går inte att definitivt säga
något om framtiden.
Vid vilken ålder förloras gångförmågan?
– De flesta förlorar gångförmågan under tonåren, men det är stor
variation när.
Förvärras beteendeproblem som finns i skolåldern över tid som
muskelpåverkan gör?
– Nej, tvärtom. I de flesta fall blir beteendeproblemen bättre över
tid.
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Hur ska man förhålla sig till när pojkarna uttrycker drömmar om
att de vill bli statsminister osv? Jag vill ju inte vara den som
förstör drömmarna samtidigt är det ju inte en realistisk dröm. Ska
man låta de ha kvar sin illusion?
– Nästan alla yngre killar oavsett om de har sjukdom eller ej har
drömmar om att bli exempelvis fotbollsproffs eller pilot eller annat.
Vilket för de flesta ytterst sällsynt kommer att inträffa. Jag tror man
ska vara här och nu och låta dem ha kvar sina drömmar och
önskemål. De kommer efter hand som tiden går hitta sin väg och
själva komma på vad om kan fungera och inte. Pojkar med DMD
mognar senare och kan därför ha kvar lite mer orealistiska
drömmar längre upp i åldern jämfört med jämnåriga.

Max har Duchennes muskeldystrofi
Max, sju år kom till Ågrenska med sin storebror Gabriel 13 år,
mamma Andrea och pappa Peter.
– Graviditeten och förlossningen med Max var normal. När Max
var 2–3 veckor hade han svåra eksem och när han var tre månader
fick han en luftvägsinfektion och var inlagd på sjukhus några dagar,
men i annars inget speciellt. Max lärde sig gå vid 14 månaders
ålder och var en lugn och glad kille, säger Andrea.
När Max var i tvåårsåldern påtalade Peters föräldrar att något inte
stämde.
– De var på mig hela tiden om att vi borde kontakta ortopeden för
att Max inte går ordentligt och han ramlar hela tiden, säger Peter.
Familjen besökte BVC och sjukvården upprepade gånger men fick
varje gång lugnade besked. Det kommer växa bort. Även förskolan
uppmanande Andrea och Peter att Max behövde göra en utredning.
När Andrea hämtade Max på förskolan hade han ständigt nya
blåmärken.
– Vi såg också att det var något som inte stämde för han var också
svag, tanig och hade feber ofta, säger Andrea.
När Max var tre år fick han en spricka i foten, gipsades och kunde
inte gå under en period. Andrea tog åter upp frågan med BVC som
menade att Max skulle växa ifrån sitt snubblande. Senare noterade
BVC att Max var plattfot och gick inåt med tårna (intoeing) och de
sa att fick han bara inlägg så skulle det bli bra.
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Genetik vid Duchennes muskeldystrofi
– Duchennes muskeldystrofi är en sjukdom som medför en
fortskridande försvagning av musklerna. Sjukdomen orsakas
av mutationer (förändringar) i en gen som oftast leder till en
nästan total brist på proteinet dystrofin.
Det berättar Christopher Lindberg som är docent och
överläkare på Neuromuskulärt Centrum och Klinisk Genetik
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Varje individ har ärvt hälften av arvsmassan från sin mamma och
hälften från sin pappa. Arvsanlagen, generna, är ungefär 25 000 till
antalet och finns i cellkärnan i kroppens alla celler i form av DNAspiraler som formar 46 kromosomer. Kromosomerna består av 23
kromosompar. Det sista kromosomparet är könskromosomerna som
hos kvinnor består av två X-kromosomer och hos män av en X- och
en Y-kromosom.
DNA-spiralerna består av baspar som kopplar ihop sig i olika
sekvenser i en viss ordning. Varje baspar utgörs av två stycken
nukleotider. De är genernas byggstenar och det finns fyra olika
sorter, nukleotid A, T, G och C. Det finns tre miljarder baspar och
en procent av basparen är mallar som kodar för bildandet av olika
proteiner. Mallarna är som bruksanvisningar för alla proteiner i
kroppen. Det är proteiner som avgör hur exempelvis kroppens
celler fungerar och hur vi ser ut.
Den del av DNA som direkt utgör mall för protein kallas för exoner
och de delar som inte kodar för något protein kallas för introner.
Vid mutationer har basparen ändrats (utbyte, tillägg eller saknas)
vilket kan påverka bildandet av proteinet för den aktuella genen.
Om det bildas ett felaktigt protein kan olika symtom uppstå. Vilka
symtom beror på vilket eller vilka proteiner som är påverkade. Alla
människor bär på mutationer i sin arvsmassa, men bara en liten
andel av dem ger upphov till symtom.
DMD orsakas av mutationer i dystrofin-genen, som är den största
kända genen i det mänskliga genomet. Den består av 79 exoner och
mycket stora introner. Vid DMD leder mutationen till att det
tillverkas för liten mängd av proteinet dystrofin, vilket gör att de
olika symtomen uppstår.
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– Storleken på genen leder till en ovanligt hög andel nymutationer.
Hos ungefär en tredjedel av pojkarna med DMD har sjukdomen
uppstått till följd av en nymutation, vilket innebär att den då inte
ärvts från mamman, säger Christopher Lindberg.
Det har hittills upptäckts över 5000 olika mutationer i
dystrofingenen som leder till brist på dystrofin. Dessa mutationer
kan vara av tre olika typer. I 65 procent av fallen rör det sig om en
deletion (förlust) av stora delar av genen. Hos 10 procent finns en
duplikation, det vill säga att en eller flera delar av genen dubbleras
vilket kan göra att hela genen inte kan läsas eftersom exonernas
ändar inte passar ihop och därför inte kan koppla ihop sig med
nästa baspar i DNA-strängen. I 25 procent av fallen är en enda av
basparen (nukleotiderna) felaktiga, vilket kallas punktmutation. Om
detta leder till att resten av genen inte kan läsas så leder det till
Duchennes muskeldystrofi.
Det finns en sjukdom som heter Beckers muskeldystrofi. Den
orsakas också av en mutation i dystrofingenen, men de
mutationerna leder till att en mindre mängd protein saknas än vid
DMD. Vilket gör att personer med Beckers har lindrigare symtom
än personer med DMD.
Ärftlighet
DMD ärvs genom ett så kallat X-kromosom-bundet recessivt
nedärvningsmönster. Det betyder att den muterade genen sitter på
X-kromosomen. Sådana sjukdomar förekommer som regel bara hos
män. Män har en X-kromosom och en Y-kromosom, vilket betyder
att de får sjukdomen när X-kromosomen är muterad. Medan
kvinnor som har två X-kromosomer oftast inte får några symtom
alls eftersom den muterade genen är recessiv, det vill säga den
muterade genen inaktiveras och den friska X-kromosomen uttrycks
istället och kan bilda dystrofinprotein. I två tredjedelar av fallen
ärvs sjukdomen från modern, som själv oftast är frisk men har ett
förändrat arvsanlag. Om den muterade X-kromosomen är den som
hos kvinnan huvudsakligen används, kan dessa kvinnor ha lindriga
symtom, exempelvis en lätt svaghet i vissa muskler och ökad risk
för påverkan på hjärtmuskeln. Enstaka kvinnor som är anlagsbärare
har kardiomyopati (hjärtmuskelsjukdom) och därför behöver alla
anlagsbärande kvinnor regelbundet följas upp av hjärtläkare. Cirka
15–20 procent av de anlagsbärande kvinnorna har symtom.
– Söner till anlagsbärande kvinnor har 50 procents sannolikhet att
få sjukdomen. Döttrar har samma sannolikhet (50 procent) att bli
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anlagsbärare av mutationen i dystrofingenen (men blir alltså
vanligen själva inte sjuka), säger Christopher Lindberg.
Hos en tredjedel av personerna med DMD har sjukdomen uppstått
genom en spontan förändring i generna, en nymutation. Föräldrar
till ett barn med nymutation har inte mutationen i sina celler, och
löper lägre risk att på nytt få ett barn med sjukdomen.
– I fem till tio procent av dessa fall kan modern ha fler äggceller
med mutation i äggstockarna, så kallad gonadal mosaicism, vilket
ger en ökad upprepningsrisk. De som fått ett barn med Duchennes
muskeldystrofi bör därför erbjudas fosterdiagnostik vid nästa
graviditet oavsett om man konstaterat att mamman är anlagsbärare
eller inte, säger Christopher Lindberg.
En man med Duchennes muskeldystrofi kan inte överföra den till
sina söner, men alla döttrar blir bärare av den förändrade genen.
Genetisk analys och vägledning
Den genetiska analysen kan ske genom screening, där hela genen
analyseras eller genom en riktad analys, om det finns en känd
mutation i familjen. I dag kan man i de allra flesta fall fastställa den
exakta genetiska diagnosen på personer med DMD.
Det finns flera fördelar med att fastställa den genetiska orsaken till
en sjukdom. Först och främst för att veta att rätt diagnos har ställts.
En annan fördel är att känna till prognosen, även om den skiljer sig
från fall till fall. När genmodulerande behandling eller genterapi är
aktuellt vid DMD behöver man veta vilken typ av mutation det
handlar om eftersom behandlingsmetoderna skiljer sig åt beroende
på mutation. (Läs mer under rubriken Forskning.)
– Ofta har det förekommit stor frustration innan ett barn får en
diagnos som förklarar symtom som uppstått. En del av alla frågor
familjen haft får svar i och med att diagnosen ställs, säger
Christopher Lindberg.
När man ställt diagnos blir det lättare att utforma ett
uppföljningsprogram, få läkarintyg som beskriver sjukdom eller att
söka information. Många upplever det positivt att tillhöra en
patientgrupp där man kan få råd och stöd av andra i samma
situation. Att känna till den genetiska bakgrunden till sjukdomen är
också viktigt för att familjen ska kunna få genetisk vägledning.
– Genetisk vägledning handlar bland annat om att avgöra vem eller
vilka i släkten som kan vara anlagsbärare av den sjukdomsbärande
genen, berättar Christopher Lindberg.
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Dessa personer kan sedan få information om risken att deras barn
får sjukdomen, samt information om vad som kan göras för att få
ett barn som inte har sjukdomen. Detta kan göras med
fosterdiagnostik eller PGD, preimplantatorisk genetisk diagnostik.
Fosterdiagnostik innebär att ett blivande föräldrapar kan få reda på
om fostret bär på den förändrade genen eller inte. Detta sker genom
ett moderkaksprov i vecka 10 eller 11, eller ett fostervattenprov i
vecka 12–16. Det förutsätter att den genetiska förändringen är
känd, alltså att man vet det exakta felet och vilken gen som bär på
förändringen som förekommer inom familjen.
Preimplantatorisk genetisk diagnostik, PGD, kräver också att den
genetiska förändringen är känd. Den genetiska orsaken till
sjukdomen går att ta reda på genom prov på det blivande
föräldraparet och på den släkting som har DMD. Metoden innebär
att det görs en IVF, provrörsbefruktning. Sedan analyseras
respektive embryon när de befinner sig i åttacells-stadiet. Via en
markör avgörs om ett embryo har fått det sjukdomsorsakande
anlaget eller inte. Därefter återinförs ett icke anlagsbärande embryo
till kvinnans livmoder. PGD utförs vid ett par av landets
universitetssjukhus.
– Fördelen med metoden är att embryot som återinförs till 99
procents säkerhet inte bär på den sjukdomsorsakande genen.
Nackdelen är att det är en tidskrävande metod. Från att en remiss
skrivs tills att processen kan sätta igång tar det ofta uppemot ett år,
säger Christopher Lindberg.
Endast omkring en av fyra av insättningarna leder till ett barn.
Kvinnan måste vara under 40 år eftersom fertiliteten därefter
minskar. Varje par får tre försök med hormonstimulering, och kan
få hjälp för att få maximalt två gemensamma friska barn på detta
vis.
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Frågor till Christopher Lindberg
När blev fosterdiagnostik möjligt i Sverige?
– Fosterdiagnostik har funnits sedan 80-talet för till exempel
Downs syndrom, men utvecklades och blev möjligt för allt fler
sjukdomar under 1990-talet.
Kommer fosterdiagnostik och PGD medföra att det föds färre
barn med Duchennes muskeldystrofi?
– Den tredjedel som föds med sjukdomen som beror på nymutation
kommer fortsatt att födas, men i övrigt kommer det att födas färre
med DMD där det finns ett släktskap om familjen väljer
fosterdiagnostik. Det kommer dock alltid finnas familjer som inte
vill göra fosterdiagnostik.
Behöver friska bröder till samma mamma som en pojke som har
DMD orsakad av nymutation testas genetiskt för att se om de
riskerar att få barn med DMD?
– Nej, de behöver inte testas genetiskt. Det finns inte några studier
som visar att en frisk bror till samma mamma som en pojke som
har Duchennes muskeldystrofi orsakad av nymutation löper ökad
risk att få ett barn med sjukdomen orsakad av nymutation. Friska
söner till mammor, oavsett om mamman är anlagsbärare eller inte,
har ingen ökad risk att få barn med DMD.
Hur många personer har Duchennes muskeldystrofi i Sverige.
– Ungefär 300 pojkar och män känner vi till idag.

Max utreds
När Max var i femårsåldern bytte familjen BVC eftersom de kände
att något inte stämde och för att de inte fick någon hjälp. Sen gick
det fort. Max fick först en remis till en ortoped, som efter att Max
fått göra ett spring- och gångtest remitterade honom vidare till en
barnneurolog. De träffade barnneurologen på Max femårsdag och
fick då besked att det var något med musklerna, men de skulle ta
fler prover för att se vad.
– Jag tänkte, jaha, då får vi gå på sjukgymnastik så kommer det bli
bra. Jag tänkte aldrig att skulle kunna vara något allvarligt, säger
Andrea.
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Några veckor senare fick familjen besked om att Max hade någon
form av muskelsjukdom, troligen Duchennes muskeldystrofi. För
att fastställa vilken skulle ytterligare blodprov tas och en biopsi
göras.
– Läkaren uppmanande oss att inte googla, men det var förstås det
första vi gjorde när vi kom hem, säger Peter.
Andrea berättar att när de till sist fick beskedet att det vara
Duchennes så bröt hon och Peter ihop fullständigt.
Familjen har fått mycket bra stöd och hjälp från främst
Regionhabiliteringen under de två åren som nu har gått sedan Max
fick diagnos. De har bland annat stöd från kurator. Andrea berättar
att för henne hjälper det att prata mycket om sin oro, att hon
behöver prata mycket för att bearbeta, medan Peter helst inte vill
prata så mycket om Max sjukdom. Han vill inte tänka så mycket på
framtiden utan vara här och nu. Andrea och Peter konstaterar att de
måste respektera att de hanterar situationen på olika sätt.

Behandling och aktuellt forskningsläge
Under de senaste åren har det tagits fram en rad nya läkemedel
för behandling av DMD och fler är på gång. De flesta av de nya
läkemedlen inriktas på att försöka justera för mutationerna
som finns i generna.
– Redan idag kan potentiellt hälften av alla med DMD
behandlas med nya genmodulerande läkemedel som nu
genomgår klinisk prövning, säger Már Tulinius, professor vid
avdelningen för pediatrik på Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus i Göteborg.
Duchennes muskeldystrofi orsakas av mutation i en gen som leder
till brist på proteinet dystrofin. Dystrofin fungerar som stötdämpare
i muskelfibrerna. Muskler som saknar dystrofin är känsligare för
skador. Även om två personer har samma sjukdom kan den
genetiska bilden skilja sig åt. De flesta läkemedelsstudier som
pågår för DMD inriktar sig på att justera för de olika mutationerna
så att därigenom dystrofin ska kunna bildas.
– Att återskapa dystrofinproduktionen borde förhindra fortsatt
skada av muskelfibrerna, men det är viktigt att behandlingen sätts
in i tid innan för mycket av muskelmassan har gått förlorad, säger
Már Tulinius.
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Det pågår även läkemedelsstudier som inte är inriktade på att
justera en specifik mutation utan på att dämpa inflammation och
minska nedbrytningen av muskelfibrer. Dessa läkemedel kan
användas av alla personer med DMD oavsett vilken mutation som
orsakat sjukdomen.
Kortisonbehandling är fortfarande den primära
läkemedelsbehandlingen vid DMD och i Sverige startas
behandlingen i fyra års åldern. Kortison har en antiinflammatorisk
och styrkehöjande effekt och bromsar men kan inte stoppa
nedbrytningen av dystrofin. Kortison ger många biverkningar. Nu
är nya läkemedel på gång som har samma effekt som de
traditionellt använda kortisonpreparaten men med färre
biverkningar. Exempelvis pågår en studie om läkemedlet
Vamorolone, som är en ny form av kortison, med samma
antiinflammatoriska och styrkehöjande effekt, men utan
biverkningar som viktökning och tillväxthämning. Medlet ges i
munnen en gång om dagen och genomgår nu en fas 3 studie i USA
och Europa.
En fas 3 studie ska startas kring läkemedlet Edasalonexent som inte
är kortison, men har en liknande verkan. Edasalonexent minskar
inflammationen och nedbrytningen av muskelfibrer och har inte
samma biverkningar som de traditionellt använda
kortisonpreparaten. Både Vamorolone och Edasalonexent är för alla
som har Duchennes muskeldystrofi oavsett vilken mutation eller
typ man har. Om dessa läkemedel godkänns kan man börja
behandla redan i tre årsålder eftersom de inte verkar ge allvarliga
biverkningar. Det borde vara mer gynnsamt för bevarande av
muskelfunktion än behandlingen med de traditionella
kortisonpreparat som inte startas förrän i fyra till fem årsåldern på
grund av biverkningarna.
Det har även genomförts studier där man testat läkemedel med
syfte att blockera proteinet Myostatin och på så sätt få ökad
muskeltillväxt och ökad muskelmassa. Dessa studier har avbrutits
eftersom man inte kunnat se tillräcklig effekt av läkemedlen.
Genmodulerande behandling
När diagnos ställs vid DMD analyseras personens dystrofingen och
mutationer i detalj. Det resulterar i en karta över genens olika delar
där exonerna är de mest intressanta. Exonerna kodar för (är en
mall) för bildningen av ett protein, i detta fall dystrofin.
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Dystrofingenen, som är ovanligt stor, består av 79 exoner,
numrerade från 1–79. Varje exon länkar på ett intrikat sätt till nästa.
Vid DMD kan delar av genen vara borta, vilket kallas en deletion
och innebär att exoner saknas. Deletion är den vanligaste orsaken
till DMD. Det kan också vara så att en eller flera delar av genen har
dubblerats, vilket kallas duplikation, och då kan genen innehålla
flera exoner av samma nummer. DMD kan också orsakas av stoppeller punktmutationer vilket innebär att en exon är felaktig och det
gör att det inte går att läsa hela genen.
– Det är bra att veta vilken mutation era söner har och vilka exoner
som är iblandande, säger Már Tulinius.
Oavsett om man har en deletion, duplikation eller stopp-/punktmutation i dystrofingenen så leder mutationen till att proteinet
dystrofin inte kan bildas. Flera av de nya läkemedlen syftar till att
länka eller ”hoppa” förbi de förlorade eller skadade exonerna
(exonskipping) för att kroppen ska kunna producera dystrofin. Man
lurar helt enkelt kroppen att producera dystrofin. De
genmodulerande preparaten ges på sjukhus, oftast en gång i
veckan, och de ges intravenöst (direkt i en ven).
Redan idag kan potentiellt hälften av alla med Duchennes
muskeldystrofi behandlas med mediciner som för närvarande har
genomgått eller genomgår klinisk prövning. Ett av dessa läkemedel
är Eteplirsen, där verkningsmekanismen är att exon nummer 51
hämmas och hoppas över (exon skipping) i läsningen av genen.
Cirka 13 procent av alla med DMD har en mutation belägen på
exon 51 i dystrofingenen. Med behandlingen kan mer dystrofin
produceras. Symtomen lindras och liknar då de vid Beckers
muskeldystrofi som är en lindrigare form av muskedystrofi, än
DMD. Eteplirsen är godkänt av Amerikanska Läkemedelsverket
(FDA) i USA. Ansökan är inskickad till Europeiska
Läkemedelsverket.
– Med sex olika exonskippingprodukter skulle vi kunna lindra 41
procent av fallen med Duchennes muskeldystrofi, säger Már
Tulinius.
Ett annat genmodulerande läkemedel är Ataluren – Translarna. Det
blev godkänt i EU 2014 och förnyades för gående pojkar äldre än
två år i juli 2018. Sedan 1 maj 2019 ingår Translarna i
högkostnadsskyddet för behandling av DMD. Translarna används
som behandling vid stoppmutationer. Studier visar att patienter som
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fick Translarna stabiliserades på 40 veckor, jämfört med placebo
(icke verksamt preparat). I testet skulle pojkarna gå så långt som
möjligt under sex minuter. De som fick Translarna gick längre än
de som fick placebo. Lungfunktionen förbättrades också. Under
hösten 2017 kom en rekommendation från svenska NT rådet (Rådet
för nya terapier) till de svenska landstingen, att pojkar som förlorat
gångförmågan inte får fortsätta med Translarna. Kostnaden ansågs
av experterna för hög i förhållande till nyttan.
Trots att det finns nya verksamma läkemedel är det inte självklart
att pojkar med DMD kan få dem. Att medicinerna är verksamma
och godkända är en sak. En annan sida av saken är kostnaden.
Eftersom de riktar sig till en liten grupp patienter är de dyra att ta
fram. Läkemedelsbolagens pris blir högt.
– De nya läkemedlen är visserligen dyra, men samtidigt är det inte
många pojkar i Sverige som skulle bli aktuella för behandling. Det
betyder att det på nationell nivå skulle bli en liten kostnad, säger
Már Tulinius.
De genmodulerande läkemedlen leder till en ökning av dystrofin
vilket gör att a muskelfibrernas hölje restaureras och därmed hejdas
nedbrytningen av muskelfibrerna. Däremot ökar inte
muskelstyrkan.
– Men behandlingen kan ha positiv effekt exempelvis på hjärta och
andning, säger Már Tulinius.
Kliniska läkemedelsstudier för genterapi vid DMD startades 2018
och just nu pågår studier av fyra olika läkemedelsbolag. Metoderna
innebär att virusvektorer ska leverera en fungerande version av
dystrofingenen till muskler och hjärta hos personer med DMD som
kan kompensera för bristen av dystrofin. Genen som förs in är en
förkortad version av en dystrofingen och kallas för
mikrodystrofingen. Enligt planen ska en engångsbehandling ges i
form av en spruta, därefter ska behandlingen vara klar. De
inledande studierna ser lovande ut. Inom kort startas en
internationell studie där Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus i Göteborg ska delta.
En annan intressant genterapimetod riktar sig till patienter med
DMD orsakat av en duplikation. Med CRISP/CAS9 metoden kan
man klippa bort de exoner som finns dubblerade och därmed kan
genen bilda dystrofin i muskelceller.
– Denna forskningsutveckling har gått fortare än jag förväntat. Det
är mycket hoppfullt, och kan bli en behandling vid DMD, men man
vet aldrig i förväg hur resultatet blir. Det är dock mycket positivt att
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så många olika studier pågår i världen vad gäller behandling vid
DMD, säger Már Tulinius.
Alla studier har olika kriterier (inklusionskriterier) för vilka som
kan ingå i dem. Om man är intresserad av att låta sitt barn ingå i en
studie, kan man kontakta sin hemläkare som kan kontakta
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
Om det i framtiden kommer en metod med exempelvis genterapi
som botar DMD så kan det också bli aktuellt för sjukdomen att ingå
i nyföddhetsscreeningprogrammet, PKU-provet. Tiden från första
symtom till att diagnos ställs är idag cirka tre år.
– Just nu måste vi så länge göra allt vi kan för att pojkar med DMD
ska diagnostiseras så tidigt som möjligt, att behandling ska kunna
sättas in tidigt för att muskelpåverkan ska fördröjas och bli så
lindrig som möjligt, säger Már Tulinius

Max mediciner
Max startade med kortisonbehandling i juni. Föräldrarna ser att
behandlingen ger biverkningar i form av oro och sömnsvårigheter.
– Han blir mer ledsen nu och blir också arg lättare, säger Andrea.
Max har också fått ett större sockersug och en större hunger. I
början var det svårt för familjen att motstå när Max ville äta mycket
mer och oftare än tidigare. Det slutade ofta med att det gav med
sig.
– Men nu har vi lärt oss säga nej för hans bästa, det är tufft, säger
Andrea.
Max får också melatonin för sina sömnsvårigheter. Hittills har inte
familjen upplevt att det hjälper nämnvärt.
Andrea och Peter hoppas och tror att ska komma någon ny medicin
som ska lindra eller kanske till och med kan bota sjukdomen. Max
har deltagit i en forskningsstudie som lades ned för att det inte gick
att se att den medicinen hjälpte.
– Men vi måste tro att något nytt kommer som fungerar och vi
skulle utan tvekan låta Max delta i fler studier, säger Peter.
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Lungsymtom och behandling vid Duchennes muskeldystrofi
– Förbättrad lungvård är en viktig faktor vid Duchennes
muskeldystrofi. Det säger Karsten Kötz som är överläkare vid
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
Muskelsvagheten vid DMD påverkar lungor och luftvägar på flera
sätt. Från början är lungorna friska, men med tiden minskar
muskelstyrkan och därmed förmågan att hosta med kraft. Det leder
till ökad mängd slem i luftvägarna, vilket blir en grogrund för
bakterier och leder till risk för infektioner. En svag hostkraft gör att
man kan bli väldigt sjuk även av enklare infektioner. Det är därför
viktigt med behandling för att minska mängden slem i luftvägarna
så att man på sikt kan undvika eller fördröja lungskada.
– Hostfunktionen är mycket viktig eftersom den har en rengörande
funktion, säger Karsten Kötz.
Ett annat problem för pojkar med DMD är att gasutbytet, som är
lungornas viktigaste funktion, kan påverkas. En person med svaga
andningsmuskler riskerar nedsatt andningskapacitet och
andningssvikt. Det kan leda till att personen blir trött, får
koncentrationssvårigheter, huvudvärk, orolig sömn och
mardrömmar.
Muskelsvagheten påverkar också svalgfunktion och den övre
magmunnen. Detta ökar risken att personen sväljer fel eller att
maten åker tillbaka upp från magsäcken och hamnar i luftvägarna,
så kallad reflux. Även detta kan leda till ökad slemmängd.
Metoder för andning och hostning
För att öka barnets förmåga att hosta upp slem kan man använda
olika metoder för andnings- och hostträning. Vilken metod som är
bäst avgörs av barnets ålder, sjukdom och fysiska förutsättningar.
Barnet kan till exempel gunga på en pilatesboll för att dra djupa
andetag, eller lära sig att ”huffa”. Det är en enklare metod för att
hosta upp slem, den kräver mindre muskelstyrka än vanlig
hostning.
– Att andas genom en PEP-mask, där barnet andas mot ett
motstånd, kan också vara effektivt. Studier visar att
syrekoncentrationen ökar i blodet hos muskelsvaga barn efter
användning av en sådan mask. Motståndet gör att luftvägarna
vidgas så att det går lättare att hosta upp slemmet. Det går att
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justera motståndet genom att använda olika stora
utandningsventiler i PEP-masken, säger Karsten Kötz.
”Rubens blåsa” är ett annat vanligt hjälpmedel.
– Man har sett att regelbunden användning har minskat risken för
försämrad lungfunktion hos vuxna personer (cirka 19 år) med
Duchennes muskeldystrofi, säger Karsten Kötz.
Har man segt slem så kan man inhalera koksalt och/eller
luftvägsvidgande läkemedel innan slemmobiliserande behandling
för att göra slemmet mer lättflytande och därigenom lättare att
hosta upp. Det är viktigt att man då har förmåga att få upp det
tunna slemmet. Ytterligare ett exempel på andningshjälpmedel är
en CPAP-maskin som ger ett jämnt luftmottryck, vilket öppnar och
spänner ut luftvägarna.
När man inte själv kan hosta
Principen vid hosta är att man drar in mycket luft, vilken man
sedan trycker ut med kraft. Detta sker automatiskt hos de flesta. En
hostmaskin hjälper personer som har svårt att hosta att skapa en
hosteffekt genom att snabbt suga ut luften som personen andats in.
– Användning av hostmaskinen är slemmobiliserande, vilket
minskar risken för att personen ska behöva läggas in på sjukhus.
Hostmaskinen används mer och mer, säger Karsten Kötz.
Förebygga luftvägsinfektioner
Personer med DMD kan bli mer sjuka än andra av enklare
infektioner. Följande insatser kan minska risken för det:
 Fysioterapi (inhalation/slemmobilisering).
 Rensugning av munhåla/svalg.
 Frikostig förskrivning av antibiotika.
 Användning av så kallad hostmaskin.
 Vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet och mot
säsongsinfluensa. För patienter som är födda före 2009 även
vaccination mot pneumokokker.
Vid tecken på lunginflammation ska behandling med antibiotika
påbörjas så snart som möjligt.
Uppföljning av lungfunktionen
Lungfunktionen bör kontrolleras regelbundet hos personer med
Duchennes muskeldystrofi. Enklaste metoden är en spirometri som
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kan göras från cirka sju års ålder. Vid nedsatt lungfunktion behöver
det göras en nattlig andningsregistrering.
Stöd på natten
Om lungfunktionen är påverkad kan nattligt andningsstöd vara till
stor hjälp. Studier av andningsstödens effekt hos personer med
DMD visar att man med andningsstöd lyckats upprätthålla
patientens förmåga att andas och bromsa försämringen av
lungfunktionen. På det sättet kan man förlänga livet i flera år.
Nattligt andningsstöd förbättrar också livskvaliteten och minskar
infektioner. Sömnkvaliteten förbättras och personen blir utvilad och
känner sig ofta piggare på dagarna.
– Det talar för att man ska vara frikostig med att införa
andningsstöd relativt tidigt i sjukdomsförloppet, säger Karsten
Kötz.
En metod är BiPAP, som ger andningsstöd via en mask. Det går
också att ge kontinuerlig dag- och nattventilation men det kräver
ofta en så kallad trakealkanyl som är en plastslang som opereras in
i halsen.
Lunginflammation och andningssvikt är de vanligaste
dödsorsakerna vid DMD. Det är därför viktigt att ligga steget före
med behandling för att fördröja symtom och därmed förlänga livet.
I vårdprogrammet finns riktlinjer för uppföljning, undersökning
och behandling vid lungproblem.

Max har större frihet med ny rullstol
Max har haft en vanlig rullstol i ett år, men i somras fick han en
permobil. Det blev ett riktigt lyft. Även om Max kan gå själv
kortare sträckor så kan han tack vare permobilen lättare hänga med
i sina kompisars tempo utomhus. Permobilen har gjort att Max
orkar vara ute mycket mer och leka.
– Permobilen är ju som en liten minibil, och han fick provköra
mycket och träna innan han fick köra själv. Max tycker verkligen
det är jättekul att köra sin permobil, säger Andrea.
Permobilen tar sig lätt upp för backar i skogen. Nu kan Max också
följa med ut på skogspromenader när familjens hund ska rastas. I
skolan fick Max först många frågor om sin permobil men ingen har
sagt något elakt.
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Fysioterapi och arbetsterapi
– Vi vill ligga steget före för att sätta in rätt åtgärder i rätt tid.
Det säger Lisa Wahlgren, specialistfysioterapeut och Ulrika
Edofsson, arbetsterapeut vid Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus i Göteborg.
Neuromuskulära teamet på Regionhabiliteringen består av läkare,
fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och habiliteringsassistent.
Teamet fungerar som en resurs för de lokala habiliteringarna och
följer regelbundet upp barn med neuromuskulära sjukdomar.
Systematiska undersökningar görs för att kunna ge diagnostisk
vägledning, för att följa sjukdomens förlopp, sätta in de olika
insatserna vid bästa tidpunkt och för att kunna utvärdera effekten
av en behandling.
– Att ligga steget före är viktigt för att man ska kunna ge optimala
förutsättningar för behandling, säger Ulrika Edofsson.
För att kunna ligga steget före i sjukdomsförloppet behöver man
mäta ledrörlighet och muskelstyrka noggrant. Ibland sätts en åtgärd
in, som stretching eller användning av ortoser (skenor), innan
personen själv hunnit märka en begränsning av rörligheten. Detta
för att barnet ska kunna behålla sin rörlighet så länge som möjligt.
Aktivitet och träning
Aktivitet och träning är viktigt för att muskelstyrkan ska bibehållas
så länge som möjligt. Träningen ska vara måttlig eftersom det finns
risk för överträning på grund av sköra cellmembran i
muskelfibrerna. Om barnet får träningsvärk visar det att träningen
varit för hård. Fysioterapeuten kan ge råd för hur träningen ska
anpassas för att bli lagom. För lite träning är lika skadligt som för
mycket träning.
Yngre barn med DMD ska leva ett så normalt och aktivt liv som
möjligt. Vanlig lek är den bästa träningen. För äldre barn kan
styrketräning och konditionsträning vara bra träningsalternativ. Det
är då viktigt att träningen sker med låg belastning och att man
undviker excentriska övningar, det vill säga övningar där man har
till exempel en vikt i handen, stäcker ut armen och håller emot
kraften.
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Musklerna är korta och strama
Hos pojkar med DMD lagras fett och bindväv in i musklerna vilket
gör musklerna stumma och strama. Minskad rörelse leder till
ytterligare stramhet, och ledfelställningar (kontrakturer) ger sämre
möjlighet att använda musklerna effektivt och kan även leda till
smärta.
För att motverka stramhet och kontrakturer i musklerna är det bra
att ta ut rörelserna i ytterläge, att både böja och sträcka lederna.
Stretching och ortosanvändning är andra viktiga metoder för att
bibehålla rörligheten. Ortoser används när barnen är passiva, främst
nattetid.
Händerna påverkas
Ofta blir pojkarna strama i de muskler som böjer upp handleden.
Därför behövs stretching och/eller ortosanvändning för att hjälpa
dessa muskler att behålla rörligheten. Om pojkarnas ledrörlighet i
handleden minskar trots stretching kan handortosbehandling bli
aktuell som komplement, för att bibehålla rörligheten.
Rekommendationen är att barnen använder en ortos varannan natt
på vänster hand och varannan natt på höger hand. Studier visar att
det har effekt.
Ståträning
För personer som inte går eller står självständigt längre eller som
står asymmetriskt rekommenderas ståträning. Ståträningen är bra
för att sträcka ut höft- och knäleder och har även en positiv
inverkan på ryggen. Ståträning kan minska risken för
skoliosutveckling om ståendet är symmetriskt och ger en bra
position av ryggkotpelaren.
– Det är också viktigt med stående för att få belastning av skelettet,
öka möjligheten till djupa andetag samt att det kan påverka mage
och tarm positivt, säger Lisa Wahlgren.
Ståträning kan ske med helbensortoser, som det går att gå med
korta sträckor. Ståskal ger också god uträtning av knä- och
höftleder och ett bra och stabilt stående. Det finns även permobil
med ståfunktion. Bästa effekten fås vid två timmar per dag, men
det behöver inte ske vid ett tillfälle.
– Kombinera gärna med någon rolig aktivitet så att det blir kul att
stå upp, säger Lisa Wahlgren.
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Sittanalys
I vårdprogrammet för DMD får barnen göra en sittanalys. Då tittar
man bland annat på huvud- och nackposition, ryggens och
bäckenets ställning och om axlarnas och lårens position är
symmetriska. En ledfelställning på ett ställe fortplantar sig lätt och
leder till felställningar på fler ställen om barnet sitter snett. Barnen
kan ibland ha ett ojämnt sittryck, vilket innebär att de tenderar att
tippa åt ena hållet och då tvingas stötta sig på ena armstödet.
– Var uppmärksam på om barnet har en ’passiv hand’. Barnet kan
behöva mer stöd i sitt sittande, dels för att få optimal tillgång till
båda sina händer i tvåhandsaktiviteter, dels för att förebygga
skoliosutveckling, säger Ulrika Edofsson.
För att minska risken för utveckling av skolios analyserar
fysioterapeuten och arbetsterapeuten barnets olika positioner, till
exempel hur barnet står, går, sitter eller ligger på natten.
– Vi strävar alltid efter symmetri när gäller ryggen framför allt i
sittande position, säger Ulrika Edofsson.
Att tänka på vid anpassning av rullstolen/arbetsstolen
När pojkarna med DMD behöver en rullstol för att underlätta
förflyttningar så innebär inte det att de till att börja med måste
använda den hela tiden. Utan de kan använda den som avlastning
vid behov. Det kan vara en bearbetningsprocess både för barn och
föräldrar att börja använda rullstol. Oftast får barnen bättre
sittposition i en rullstol än i en barnvagn.
Pojkarna med DMD ska ha en stol eller rullstol som är så optimal
för dem som möjligt. Armstöden ska placeras nära kroppen och
stödja hela underarmen. Bålstöden, som hjälper barnet till ett
symmetriskt sittande, ska vara tunna för att inte vara i vägen för
armarna. Ryggstödet ska sluta i axelhöjd och kompletteras med ett
nackstöd.
– Om ryggstödet går för högt upp puttar det fram huvudet vilket ger
en position för nacken som inte är ergonomisk, säger Ulrika
Edofsson.
Skolidrott
Att delta i skolans idrott är en rättighet varje elev har. För lite
träning är lika skadlig som för mycket träning. Skolidrott ska
anpassas vid behov. Habiliteringen kan ge tips. SPSM
(Specialpedagogiska skolmyndigheten) kan stötta lärare med råd
om vad som kan göras.
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– Varje elev ska få en chans att delta i gemensamma aktiviteter
efter sina förutsättningar, säger Lisa Wahlgren.
Anpassningar och hjälpmedel i vardagen
Att anpassa omgivningen i de miljöer barnet vistas i blir viktigt när
sjukdomen fortskrider. I badrummet kan höj- och sänkbart handfat,
sensorstyrd kran och tvålpump underlätta för att en person ska
kunna tvätta sig på egen hand. Vid matsituationen finns många
hjälpmedel för personer med svaga muskler. Lätta, greppvänliga
glas eller muggar, sugrör och lätta bestick är några exempel.
– Det är också bra att tänka på att placera föremål nära och i lagom
höjd. Dörröppnare, omgivningskontroll till lampor, tv och annat är
ytterligare teknik som underlättar självständighet i hemmet. Det är
viktigt att barnen kan ta sig runt på egen hand i hela hemmet, säger
Ulrika Edofsson.
Kommunen beslutar om bidrag för anpassning av bostaden. Det
kan till exempel handla om att ta bort trösklar i huset, bygga om
kök och badrum eller att bygga hiss, ramp och/eller elektriska
dörröppnare med låsfunktion. (Läs mer om bostadsanpassning på
bostadscenter.se)
Försäkringskassan beslutar om bilstöd i form av bidrag för inköp
eller anpassningar av en bil efter de behov som personer med
funktionsnedsättningar har.
Digitala hjälpmedel för att läsa och skriva
Det är viktigt att vara proaktiv och inte vänta med ett hjälpmedel
tills det verkligen behövs. Att få träna skrivhastigheten på
tangentbord via dator eller läsplatta är lika viktigt som att träna att
skriva för hand, och bör göras tidigt. Det går att dela tangentbordet
på en läsplatta i en vänster- och högerdel så att händerna kan ligga
kvar på bordet medan man skriver. Det kan hjälpa personer med
svaga muskler att orka skriva längre stunder.
Dataresurscenter finns på flera platser i landet och kan hjälpa till i
arbetet med att hitta rätt hjälpmedel.
Stimulera självständighet
Det kan vara tufft att behöva mer och mer hjälp av andra samtidigt
som kompisarna blir mer självständiga. Det är därför viktigt att
hjälpa pojkarna att uppleva självständighet och delaktighet. Att
barnen får prova och träna på att göra vardagliga saker själva är
betydelsefullt. För att underlätta självständighet i vardagen kan
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man till exempel välja kläder som de så länge som möjligt kan klä
på sig själva, kanske med extra stor halsringning och/eller töjbart
tyg. När man behöver hjälp är det skönt att veta hur man vill bli
hjälpt och kunna instruera andra, som föräldrar och assistenter.
– Självständighet handlar inte bara om att ’göra själv’ utan lika
mycket om att känna att man är den som styr hur saker ska bli
gjorda, i vilken ordning man vill klä på sig, var leksaker ska
placeras och så vidare, säger Ulrika Edofsson.
Hushålla med energi
Barnen ska leva ett så normalt och aktivt liv som möjligt. I
vardagen är det viktigt att vara lyhörd för barnets behov, men också
att ställa rätt nivå av krav. Det gäller att hitta en bra balans mellan
aktivitet och vila. Barn är olika, en del behöver uppmuntras att röra
mer på sig, andra att få in mer vila. Barnen kan behöva hjälp att
prioritera sina aktiviteter så att kraften räcker hela dagen. Det kan
vara bra att tänka i klossar, till exempel att det finns tio klossar i
energimängd per dag. Då gäller det att fördela klossarna mellan
dagens aktiviteter.
– Om barnet är trött är det viktigt att försöka hitta orsaken till
tröttheten. Det behöver inte alltid vara den begränsade
muskelkraften som orsakar tröttheten utan det kan vara sömnbrist
eller svårigheter för barnet att koncentrera sig som tar energi, säger
Ulrika Edofsson.
Fritidsintresse
Det är viktigt att uppmuntra till träning och fritidsintressen.
Bassängträning är bra för alla åldrar både för rörelseförmåga och
kondition. Vattnet ger avlastning och samtidigt motstånd, vilket gör
det till en optimal träningsmiljö för personer med DMD. Om barnet
lärt sig cykla så är det också bra träning som är skonsam och
avlastar musklerna.
Glädjen i att ha ett aktivt fritidsintresse är betydelsefull. Att ha ett
idrottsintresse där du hejar på ett lag, eller ett musikintresse ger lika
mycket social gemenskap som att själv vara deltagare. Man hänger
med i snacket på skolgården, åker på match eller konserter med
kompisar. Här har föräldrar och närstående en viktig uppgift i att
motivera till intressen och skapa förutsättningar för gemenskap.
Det finns också många idrotter och aktiviteter som går fint att delta
i även om man är muskelsvag.
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– Skytte, elhockey, bowling med så kallad Gotlandsränna och
radiostyrda bilar eller flygplan är några exempel. Habiliteringen har
kunskap om vad som finns på er ort, säger Ulrika Edofsson.

Fråga till Lisa Wahlgren och Ulrika Edofsson
Är det bra eller dåligt att promenera en längre sträcka med ett
barn som är 5 år?
– Om är ute för att bara gå en promenad, så är promenaden en bra
träning. Men promenerar man för att förflytta sig till någon
aktivitet eller till lekplatsen och barnen sedan inte orkar med leken
eller aktiviteten för att de är för trötta efter promenaden då tycker
jag att man ska hjälpa dem med förflyttningen för att de ska ha
kraft kvar till aktiviteten.

Max och stretching
Det finns två saker Max ogillar starkt: stretching och tandborstning.
– När vi stretchar spänner han sig och sprätter upp med benen, men
han har nattskenor och det är bra. Vi får nöja oss med det just nu,
säger Andrea.
I sommar har Max också hoppat mycket studsmatta. Det gillar han
jättemycket och fysioterapeuten berättade att det även är bra stretch
för vaderna. Så det är bra att kunna förena nytta och nöje. Max
gillar även bassängbad. En gång i veckan får Max bada
tillsammans med andra barn i varmt vatten. Det gör honom också
gott. Föräldrarna har märkt att Max får mer ont i kroppen när det är
kallt ute. Vad gäller tandborstning säger både Andrea och Peter att
de måste bli noggrannare och försöka hitta sätt som fungerar.
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Neuropsykologiska aspekter
– Bristen på dystrofin hos pojkar med DMD påverkar också
hjärnans funktioner och utveckling. Det är viktigt att förstå
hur den påverkan kan se ut för att kunna erbjuda pojkarna
rätt stöd. Det säger Jonas Gillenstrand som är psykolog på
Habilitering & Hälsa i Kungälv och vid Deakin Universitetet i
Melbourne, Australien.
Dystrofin finns i hela hjärnan, med högst koncentration i
hippocampus och cerebellum (lillhjärnan). Lillhjärnan styr till
exempel motorisk koordination och tar emot information från andra
delar av hjärnan. Det finns stöd för att den har en liknande roll
också när det gäller mentala funktioner.
– En hypotes är därför att dystrofinbristen också kan påverka
förmågan att utföra komplexa mentala uppgifter, som kräver stor
koncentration. Det kan till exempel handla om exekutiva förmågor
som att reglera sitt beteende eller planera hur man ska utföra en
uppgift, säger Jonas Gillenstrand
Vi vet att generna tillsammans med miljöfaktorer påverkar mentala
funktioner. Man har vid nya studier sett att olika typer av
mutationer (genotyper) vid DMD troligen har påverkan på
kognitiva funktioner, begåvning och förekomst av
neuropsykiatriska diagnoser. Däremot kunde man i studierna inte se
någon koppling mellan genotyp och tillstånd som ångest, tvång,
aggression och depression. Så man kan anta att de senare
tillstånden är mer kopplade till miljöfaktorer än till gener. Under
senare år har behandlingen förbättrats och livslängden ökat vid
DMD. Förbättrad behandling är också en miljöfaktor som skulle
kunna påverka utvecklingen av kognition och beteende, men det
finns idag ännu inga studier som undersökt detta vid DMD.
– Det är också viktigt att inte bara se till genetiska förutsättningar
och miljöfaktorer utan också vara medveten om att varje människa
är unik och påverkas och hanterar situationer olika, säger Jonas
Gillenstrand.
Generella svårigheter
För att mäta generell begåvning används mått på intelligenskvot,
IQ. Medelvärdet för gruppen personer med DMD ligger något lägre
än medelvärdet hos befolkningen i stort.
– Det betyder inte att alla har en lägre begåvning. Personer med
DMD kan ha en hög begåvning även jämfört med personer utan
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DMD. Men på gruppnivå ser vi dessa tendenser, säger Jonas
Gillenstrand.
Värdet (IQ) är en sammanslagning av två typer av begåvning:
verbal och icke verbal intelligens. Icke verbal intelligens kallas
ibland ”flytande intelligens” och beskrivs som den intuitiva
förståelsen. Den är bland annat viktig vid nyinlärning. Den verbala
intelligensen berör istället hur man genom inlärt språk kan begripa
och hantera världen.
– Ett väldigt intressant forskningsresultat är att den verbala
intelligensen, det vill säga förmågan att resonera sig fram till att
lösa problem, tycks bli bättre och bättre med åren hos personer med
DMD, säger Jonas Gillenstrand.
Läs- och skrivsvårigheter
Upp till 40 procent av pojkarna med DMD har någon form av
inlärningssvårigheter trots att deras begåvning ligger inom
genomsnittet. Pojkarna kan ha svårt att läsa (dyslexi), svårt att
räkna (dyskalkyli) eller svårt att skriva, (dysgrafi).
– De individuella skillnaderna är stora inom den här gruppen, men
generellt har det visat sig vara viktigt med tidiga insatser i skolan,
säger Jonas Gillenstrand.
Försämrat arbetsminne
Forskningen visar också att personer med DMD ofta har ett
försämrat arbetsminne, oavsett begåvningsnivå. Ett nedsatt
arbetsminne kan till exempel leda till att en person har svårt att
uppfatta och förstå vad omgivningen säger, svårigheter att behålla
fokus, lösa uppgifter i flera led och följa instruktioner. Ibland
misstolkas det som ett uttryck för motivationsbrist eller olydnad.
Det försämrade verbala arbetsminnet kan påverka förmågan att lära
sig läsa.
– Studier visar att gruppen 14-åringar med DMD har ett bättre
verbalt arbetsminne än vad gruppen 9-åringar har i jämförelse med
barn i samma ålder. Det antyder att deras verbala arbetsminnes
kapacitet ’kommer ikapp’ med tiden, men vi behöver fortfarande få
klarhet i om denna förbättring faktiskt sker hos den enskilda
individen då tidigare studier inte följt personer över tid utan bara
jämfört åldersgrupper, säger Jonas Gillenstrand.
Kompensera för svårigheterna
För att minska konsekvenserna av ett nedsatt arbetsminne kan man
öka graden av struktur och förutsägbarhet. Det kan vara bra att
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arbeta med information via flera olika sinnen som att t ex. både att
se och att höra information. Svårigheter med arbetsminnet påverkar
också ofta de exekutiva funktionera. Exekutiva funktioner handlar
framförallt om förmågan att reglera sitt beteende, att planera, följa
strategier och anpassa sig till olika situationer. Det kan till exempel
påverka förmågan att koncentrera sig på det man arbetar med när
ett störningsmoment dyker upp. Ofta finns redan tidigare inlärd
information lagrad i hjärnan, men exekutiva svårigheter kan
begränsa möjligheten att plocka fram rätt information vid rätt
tidpunkt, till exempel när någon ställer en öppen fråga i ett
klassrum.
– Då kan associativa ledtrådar hjälpa personen att plocka fram
redan inlärd information. Detta kan till exempel ske genom att man
använder olika former av bildstöd i inlärningssituationer, där
bildledtrådarna sedan också kan finnas tillgängliga i en senare
situation, när informationen ska plockas fram.
Neuropsykologisk utredning
En neuropsykologisk utredning syftar till att identifiera individuella
sårbarhetsfaktorer och styrkor hos en person, för att kunna erbjuda
rätt stöd i rätt ålder.
– För att ligga steget före och förbereda inför stöd i skolan är det
bra att utreda redan innan skolstarten, ungefär när barnet är i
femårsåldern, säger Jonas Gillenstrand.
Personer med DMD löper en ökad risk för neuropsykiatrisk
beteendeproblematik som adhd eller autism. Ungefär hälften
beskrivs också ha aggressiva eller ”explosiva” beteenden. Det finns
även ökad risk för tvångsbeteenden.
– Det är viktigt att veta att beteendeproblemen inte alltid behöver
vara kopplade till en specifik diagnos utan kan också bero på
livssituationen och en medvetenhet om att vara annorlunda, berättar
Jonas Gillenstrand.
Ibland kanske beteendeproblemen till stor del beror på
överbelastning i form av övermäktiga krav från omgivningen som
är svåra att hantera. Motoriska begränsningar som gör att de inte
hinner med, smärta och även basala behov som hunger och lite
sömn kan också bidra till en mental överbelastning och påverka
beteendet.
Breda utredningar som berör allmän utveckling, motorik, språk,
sociala förmågor och mående behöver göras.
– En annan viktig aspekt är att, om det finns svårigheter inom ett
område så ökar chansen att det finns svårigheter även inom andra
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områden. Därför bör man få tillgång till ett utredningsteam som
tittar brett på hela barnets förmågor vid olika åldrar, säger Jonas
Gillenstrand.
Epigenetik
Epigenetik handlar om hur genetiska förutsättningarna påverkas av
miljöfaktorer. Miljöns inverkan på generna handlar troligtvis inte
om att få eller inte få förmågor utan mer som en dimmer där mer
eller mindre av de genetiska förutsättningarna kan komma till
uttryck. Detta är ett nytt forskningsfält där det idag finns ett stort
intresse för att förstå vilka faktorer som kan öka risken att utveckla
funktionsnedsättningar samt vilka faktorer som kan verka
hälsofrämjande.
– En intressant fråga är om den ökade graden av neuropsykiatriska
symtom kan påverkas av hur man blir stimulerad och bemött under
sin uppväxt. När det gäller muskelvårdsprogrammet för DMD, vet
man hur man ska jobba för att minimera belastningsfaktorer som
kan leda till dysfunktionell utveckling och har hittat olika
utvecklingsfönster för att stimulera och bibehålla motoriska
funktioner. Vi hoppas att de nya kognitiva studierna ska bidra med
liknande kunskap när det gäller mentala funktioner, säger Jonas
Gillenstrand.
En sårbarhetsfaktor som flera amerikanska studier lyfter fram är
socioekonomisk status. Det man vet (från USA) är att barn som
lever i mer socioekonomiskt pressade områden, får svårare med att
t ex. utveckla exekutiva funktioner. Men med visst stöd/träning vid
rätt tidpunkt kan man till stor del kompensera för detta.
– Hur hälso- och sjukvården ska arbeta för att uppmärksamma
barnens utökade behov av emotionellt och socialt stöd är också en
fråga för framtida studier. Vi hoppas hitta förhållningssätt för att
kompensera och för att stimulera barnens egna coopingstrategier så
att de kan leva så självständiga liv som möjligt. Dessa stöd behövs
också förstås i relation till specifika krav i skolan och på en
framtida arbetsmarknad, säger Jonas Gillenstrand.
Studie om DMD
Jonas Gillenstrand håller på med en studie av pojkar med DMD.
Förhoppningen är att upp till 100 pojkar i åldrarna 5 till 14 år ska
vilja delta. Hittills (2019) har Jonas mött 71 pojkar i studien.
Pojkarna gör kognitiva mätningar vid 5 respektive 8, 11 och 14 års
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ålder. Femton av de redan testade pojkarna kommer sedan också att
kunna följas upp från 5–8, 9–11 samt 11–14 års ålder.
– Vi åker ut till pojkarna med ett neuropsykologiskt testbatteri som
mäter begåvning, faktorer av betydelse för läs- och
skrivutvecklingen, samt exekutiva funktioner och problemskapande
beteende. Testet görs på läsplatta och dator för att underlätta och
kompensera för motoriska svårigheter. Föräldrarna ska också skatta
barnets förmågor i hemmamiljö och vardag samt förekomst av
neuropsykologisk problematik. Datainsamlingen kommer att
avslutas 2020 men redan nu analyseras de första resultaten, säger
Jonas Gillenstrand.
Genom studien hoppas Jonas Gillenstrand att möjligheter skapas
för att tidigt kunna identifiera kognitiva svårigheter och att
eventuella subgrupper kan identifieras för att i framtiden kunna
sätta in specifika kompensatoriska pedagogiska stödinsatser.
– Kan vi identifiera viktiga ”fönster” i den kognitiva utvecklingen
hoppas vi optimera insatserna till pojkarna med DMD, säger Jonas
Gillenstrand.
Jonas Gillenstrand intryck är att det finns en stor variation bland
pojkarna med DMD. Många är starkare i de verbala testen och kan
förstå språkliga resonemang på en ålderadekvat nivå när det blir
äldre (från ca 14 års ålder), precis som tidigare studier visat. Men
ofta har de en begräsning i hur mycket språklig information som de
kan ta in och bearbeta då det verbala arbetsminnet ofta är nedsatt.
Det är också vanligt med problem i form av blyghet, social fobi,
rutinbundenhet.
Nya ännu ej publicerade resultat från studien visar att barn med
DMD har en flackare kognitiv utvecklingskurva jämfört med
normalpopulationen men att det är viktigt att förstå att kognitionen
utvecklas hela tiden även om det går långsammare. När man har
DMD så tappar man alltså inte kognitiva funktioner med åren som
med muskelfunktionerna.
Det vore också intressant att undersöka betydelsen av sociokulturell
påverkan, till exempel hur samhällets syn på personer med
funktionsnedsättning påverkar utvecklingen av deras kognitiva
förmågor.
– Om man lever i samhälle som är mer stödjande och har mer tilltro
till individens förmåga att lära sig, så är det kanske lättare att hitta
lösningar på olika problem. Tankar finns idag om att göra framtida
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studier där man kan jämföra den kognitiva utvecklingen hos barn
med DMD i olika länder och se om det finns framgångs- eller
sårbarhetsfaktorer som är viktiga att identifiera för att maximera
barnens utvecklingspotential, säger Jonas Gillenstrand.

Frågor till Jonas Gillenstrand
Har du förslag på hur man som anhörig kan hjälpa barnen att
utveckla sina exekutiva funktioner?
– Först måste man avgöra vad som är rimliga krav att ställa på
barnen i förhållande till deras ålder och mognad. Det kan vara svårt
eftersom man ofta jämför barnen med DMD med andra barn i
samma ålder, och barnen med DMD verkar ofta mogna senare.
Vilka metoder brukar fungera för att hjälpa barnen att minska
mental överbelastning och därmed förhindra konflikter?
– Det beror på ålder. Det finns ingen metod som är särskilt
utvecklad för att hjälpa barn med Duchennes muskeldystrofi som
har beteendeproblem utan samma metoder ska användas som för
andra barn med beteendeproblematik. Rent generellt kan man säga
att ju yngre barnet är desto mer konkret måste inlärningen vara, t ex
att man genomför lösningar, upplever och tar sig igenom en
konflikt på ett bra sätt tillsammans med barnet. Learning by doing!
Med äldre barn kan man vara mer abstrakt och i förväg diskutera
igenom hur man kan hitta lösningar på situationer som kan uppstå i
framtiden. Det viktigaste är dock att se till att barnet inte är för
överbelastat när man väl hamnar i kravfyllda situationer, till
exempel att man är hungrig, trött och har stor smärta. Det kan
också vara viktigt att prata med barnet i korta sekvenser anpassat
till barnets arbetsminneskapacitet och att ge barnet tid att ta in och
bearbeta informationen. Ett annat råd är att vara vaksam på
varningstecken som visar att belastningen är för stor. Då kan extra
stöd behövas för att anpassa kravnivån och/eller hjälp med nya
strategier att hantera dessa krav.
Ska man göra nya utredningar av adhd och autismdiagnos för att
se om dessa är korrekta om man fick dessa innan man fick sin
DMD diagnos?
– Ja, man ska alltid följa upp adhd och autismdiagnoser oavsett om
man har DMD eller inte. Symtomen kan förändra sig över tid och
man behöver se till helheten i ett livsperspektiv vid uppföljningar.
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Philip har Duchennes muskeldystrofi
Philip, 25 år är med i Svenska Paraskyttelandslaget och har
tävlat i både Paralympics och VM. En av hans senaste meriter
är en åttonde plats vid Paralympics i Rio 2016.
– Det var bland det bästa jag varit med om, säger Philip.
Philip intervjuas av Ann-Catrin Röjvik, specialpedagog från
Ågrenska och svarar på frågor från föräldrar och personal vid
Ågrenskas familjevistelse för Duchennes muskeldystrofi.
– Jag har alltid haft ett idrottsintresse och höll på med flera idrotter
innan jag började med skytte, säger Philip. Det blev svårare och
svårare att hålla på med bollsporter och jag vill hålla på med idrott i
någon form. Då hittade jag skyttet vid en ”prova på dag”. Det är
ungefär fjorton år sedan. Sen har det bara gått spikrakt uppåt.
Philip tränar och tävlar halvtid och arbetar halvtid. Han bor
tillsammans med sina föräldrar. Tävlandet gör att han reser mycket
och får se sig om i världen och träffa personer med många olika
funktionsnedsättningar.
– Vi har det väldigt bra Sverige om man jämför med hur det kan
vara att leva med funktionsnedsättning i andra delar av världen,
säger Philip.
Philip berättar han har gått tre år på gymnasiet och att han sedan
läste extra poäng för att ha lättare att komma in på
arbetsmarknaden.
Föräldrar och personal får ställa frågor till Philip, som han
besvarar:
När fick du din diagnos?
– Jag var fyra år när diagnosen fastställdes, men jag minns inte så
mycket av det själv. När jag var i 6–7 årsåldern blev jag medveten
om att jag inte hängde med i kompisarnas tempo. Men det var
ingen stor sak för mig som jag minns att vi pratade så mycket om
hemma. Det var som det var, jag förstod att jag var svagare än
andra och ramlade oftare, men jag var inte medveten om
sjukdomen förrän i slutet av mellanstadiet. Jag har alltid varit
positiv och tänkt att funkar det inte i dag så funkar det i morgon
och det har hjälpt mig, säger Philip
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När träffade du någon annan med DMD för första gången?
– När jag var i 8–9 årsåldern på en sån här familjevistelse på
Ågrenska. Det var roligt, som att leka med vem som helst av mina
andra kompisar hemma.
Hade du några anpassningar i skolan?
– När jag började skolan hade jag inte så mycket anpassningar. Det
blev fler efter hand. Jag hade ståskal i grundskolan och en vanlig
rullstol, säger Philip. I grundskolan fixades dörröppnare, bredare
dörrar, ett omklädningsrum gjordes om och mitt klassrum låg på
bottenvåningen. Rektorn var väldigt bra och träffade mina föräldrar
en gång om året och såg över vilka behov av anpassningar jag
behövde. Från femte klass var också jag med vid mötena, berättar
Philip.
– I sjunde till nionde klass gick jag i en annan skola, där det inte
var lika anpassat för mig, berättar Philip. Man byggde om toaletten
så att den blev större och där fanns en taklift. Jag fick ett vilorum.
Vår klass hade ett fast klassrum, men därifrån fanns ingen ramp ut.
I andra delar av skolan fanns ramper som jag fick använda. Jag fick
också en laptop. Det var bra. I högstadiet hade jag en minicrosser
till och från skolan. På teknikgymnasiet där jag läste fick alla
laptop. Jag tog mig fram med permobil.
Hur fungerade idrottslektionerna?
– På idrottslektionerna i grundskolan gjorde jag det jag kunde och
var med på bollsporter och andra aktiviteter så länge det gick. Elscootern jag använde var trasig stup i kvarten. De som kom för att
laga den tyckte det var bra för då var den välanvänd, berättar
Philip. När det t ex var orientering på idrotten fick jag en bana som
var anpassad och lättare att ta sig runt.
Hur är det ha assistent?
– Jag hade en och samma assistent under mina tolv år i
grundskolan. Han var mycket bra och snäll, berättar Philip. Vi var
sportintresserade båda två. Sedan jag fyllde 18 år väljer jag mina
assistenter själv genom intervjuer där också mina föräldrar är med.
För mig är det viktigt att ha manliga assistenter. Jag har assistent
via ett kooperativt assistansföretag.
Hade du några inlärningssvårigheter i skolan?
– Så här i efterhand förstår jag att jag hade svårt för språk, men det
gjordes ingen utredning. Stavning var speciellt svårt och det har jag
fortfarande problem med.
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Hur vill du bli bemött?
– Som vem som helst. En del börjar prata med högre röst och blir
osäkra på om de ska ta i hand eller inte. Då kan det kännas lite
jobbigt.
När du var i 14–15 års åldern upplevde du att det var extra
jobbigt med humöret då?
– Inte mer än normalt tonårstrots, men det var inget som var
särskilt jobbigt. Mina föräldrar har alltid varit stöttande, säger
Philip.
Har du smärta i musklerna?
– Nej, det har jag aldrig känt. Ibland är jag extra trött i ryggen om
jag har varit särskilt aktiv under dagen.
Vad har du för tips till föräldrar som har barn med Duchennes
muskeldystrofi?
– Att inte begränsa barnen och vara för oroliga. Något jag tyckte att
mina föräldrar gjorde bra var att jag fick spela fotboll, trots deras
rädsla för att jag skulle ramla och bryta ett ben. Jag har aldrig
upplevt att de har gjort en stor grej av min sjukdom, även om jag
vet att den innebär att jag blir svagare, berättar Philip.
Har du stretchat mycket?
– Ja, det har jag gjort under alla år, varje kväll oavsett om det var
julafton, nyår eller födelsedag. Jag slutade stretcha för ungefär åtta
år sedan när jag inte längre kunde gå. Jag visste att om jag
stretchade mycket skulle jag kunna gå länge.
Tar du fortfarande kortison?
– Ja, det kommer jag aldrig sluta med.
Hur ser dina närmaste framtidsplaner ut?
– Jag kommer fortsätta att resa en del, berättar Philip.
Philip var i Australien i somras och han har också varit i
exempelvis Brasilien, Thailand och USA. På resorna är permobilen
med, berättar Philip. Philip tipsar om en ”lyfta lätt säck” som han
alltid har med på flygresor. Vid flygresor följer två assistenter med
som då enklare kan lyfta honom vid behov. Nu hoppas han att han
får åka och tävla vid Paralympics i Tokyo 2020. Läs mer om Philip
och följ hans skytteframgångar på www.fjshooting.se
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Anpassningar hemma gör att Max kan vara i hela huset
Familjen har fått hjälp med bostadsanpassning. Bara ett par år
innan Max fick sin diagnos flyttade familjen till ett tvåvåningshus.
– Vilket vi förstås inte hade gjort om vi hade vetat om Max
sjukdom, säger Peter.
Nu har de fått anpassningar så att Max kan vara i hela huset.
Trösklar har tagits bort, de har fått en trapphiss inne, handtag vid
toaletten och en anpassad toalettstol. Utomhus har det fått en ramp
upp till huset på framsidan och ett trappräcke på baksidan så att
Max lättare ska kunna ta sig ut i trädgården.

Ågrenskas pedagogiska erfarenheter
Under familjevistelsen har barnen ett eget anpassat program.
För barnens program ansvarar barnteamet på Ågrenska som
har en bred kompetens och en stor erfarenhet av barn med
olika sällsynta hälsotillstånd.
– Genom aktiviteterna vill Ågrenska bidra till att stärka
barnens delaktighet och självkänsla, och barnteamet är noga
med att anpassa innehållet så att förutsättningarna för varje
barn att utföra aktiviteterna under veckan blir så bra som
möjligt, säger Bodil Mollstedt, specialpedagog som arbetar i
Ågrenskas barnteam.
Barn som har DMD 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. Barnen med DMD har inte bara olika
symtom, de varierar också i styrka för varje individ och förändras
över tid, säger Bodil Mollstedt.
Inför familjevistelsen läser personalen medicinsk information och
dokumentationer från tidigare familjevistelser, samt samtalar med
föräldrarna som ska delta i vistelsen. De tar också in information
från barnens skolor. Utifrån den insamlade informationen
skräddarsys sedan veckans program och aktiviteter.
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Delaktighet
Ett övergripande mål för familjevistelsen på Ågrenska är att barnen
ska kunna vara delaktiga. Pedagogiken utgår från ICF, som är ett
klassifikationsredskap där man bedömer den totala livssituationen
för personer med funktionsnedsättning. ICF är framtaget av
Världshälsoorganisationen, WHO.
Påverkansfaktorer för delaktighet kan vara kroppsliga eller
omgivningsfaktorer som tillgänglighet, attityder, kunskap.
– Pedagogiken utgår framför allt ifrån att de personer som träffar
barnet och miljön runtomkring barnet kan anpassas för att öka
delaktigheten. Vi försöker se möjligheter istället för att låta oss
begränsas, säger Bodil Mollstedt.
Sammanfattningsvis visar erfarenheterna på att det finns mycket
som omgivningen kan göra för att minska risken för utanförskap
och öka chanserna till delaktighet.
– Ökad kunskap på skolorna om anpassningar som kompenserar för
funktionsnedsättningar ökar barnens delaktighet, säger Bodil
Mollstedt.
För att barnen med DMD inte ska känna sig utpekade kan det vara
bra att göra anpassningar som flera i skolklassen kan ha nytta av
som till exempel erbjuda flera höj-och sänkbara bord och bokstöd
eller se till att det finns fler än en saccosäck för barnen att vila i om
de blir trötta under dagen.
När de yngre barnen samlades första dagen på Ågrenska berättade
de för varandra om sig själva. De berättade att de har svaga
muskler. Några berättade att de har svårt att gå i trappor och att de
ibland tar hissen istället. Flera sa att de inte hinner med ut på
rasten.
– Det är viktigt att skolan hittar lösningar så inte barnen missar den
sociala aktiviteten för att de inte hinner med de andra ut, säger
Bodil Mollstedt.
Allmänna mål
Att stärka barnens delaktighet, integritet, självkänsla och sociala
samspel är viktiga målsättningar under veckan. Det gör man genom
att genomgående ha en tydlig struktur i aktiviteter och miljö.
Möjligheterna till delaktighet ökar om barnet vet vad som ska
hända och vilka förväntningar han eller hon har på sig. Det gäller
att ha rätt anpassade krav på det barnen ska klara av. Då får de
känna att de lyckas och vill göra aktiviteterna igen.
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– Vi måste också vara lyhörda och ta hänsyn till barnens dagsform.
Vissa dagar känner barnet sig starkt och har lätt att koncentrera sig
och andra dagar kan barnet ha svårare att orka, säger Bodil
Mollstedt.
Särskilda mål
En del barn med DMD har inlärnings- och
koncentrationssvårigheter. En lugn miljö, fasta rutiner och tydlig
struktur kan då underlätta.
– Vi har bland annat scheman som i ord och bild berättar vad som
ska hända under förmiddagen och ett för eftermiddagen. Då ser
barnen vad vi ska göra och i vilken ordning. Vi har aktiviteter med
naturliga pauser så att barnen få chans till återhämtning, säger
Bodil Mollstedt.
Alla människor har nytta av ordning och reda. Specialpedagogik
för barn med särskilda behov bygger på precis samma principer om
tydlighet och struktur.
– En del hjälpmedel, exempelvis ”timstock” hjälper till att
strukturera tiden och finns även som app. Det kan vara bra för lite
äldre barn och tonåringar som är mer känsliga för att sticka ut
gentemot sina kompisar.
Ett mål under vistelsen är ett mål att främja fysisk aktivitet. På
Ågrenska varvas gruppaktiviteter med självständiga aktiviteter,
liksom lugna lekar varvas med mer motoriskt krävande. Det är ofta
en fördel med hjälpmedel som rullstol eller permobil vid
förflyttningar till exempel till stranden, eller kunna cykla bredvid
någon som hjälper till att trampa. Då har barnen kraft kvar till lek
när de kommer fram.
För att stärka sociala samspel och kamratrelationer introduceras
lekar där barnen får uppleva att de lyckas och där de får positiva
förstärkningar.
– Vi är noga med att välja aktiviteter där alla kan delta på sina egna
villkor. En populär lek är walkie-talkie-gömme, där ena laget
gömmer sig och ger ledtrådar om sitt gömställe till laget som letar.
I den leken skapas naturliga vilopauser så att alla orkar vara med.
Ett bra tips är att tävla mot klockan eller att gemensamt samla
poäng, istället för att tävla mot varandra. Det skapar lagkänsla och
sammanhållning istället för vinnare och förlorare, säger Bodil
Mollstedt.

Dokumentation nr 605 © Ågrenska 2020

47

Duchennes muskeldystrofi

Personalen är noga med att anpassa dagens aktiviteter efter varje
persons hälsa och omvårdnadsbehov och lägger in extra tid i
schemat där det behövs.
Vistelsen ska ge barnet stimulerande upplevelser och erfarenheter,
då kickas den ”goda cirkeln” igång.
– Den innebär att vi erbjuder stimulerande upplevelser som gör
barnet intresserat av att ta egna initiativ, vilket i sin tur gör henne
eller honom mer delaktig och aktiv. Då uppmuntras barnets
utveckling, avslutar Bodil Mollstedt.
Läs mer om vilket material som används på Ågrenskas webbplats:
www.agrenska.se
Tips på bra webbadresser:
skolappar.nu – appar kopplade till grundskolans läroplan
skoldatatek.se – verktyg/appar
appstod.se – samlingsplats för appar som stöd
mathforest.com – låg/mellan med möjlighet att välj nivå
hattenforlag.se – teckendockor, böcker, spel, musik, dvd med
tecken
varsam.se – hjälpmedel och träning
logopedeniskolan.blogspot.se
skoldatatek.se – verktyg/appar
komikapp.se – material och inredning
nyponförlag.se – språkstimulerande material
abcleksaker.se – fina, roliga pedagogiska leksaker
lekolar.se – förskola och skolmaterial, leksaker, pyssel, hjälpmedel
goteborg.se/eldorado – upplevelsehus, studiebesök, kurser och
utbildningar

Max har börjat skolan
När Max skulle börja nollan kontaktade familjen den skola som
ligger närmast och där Max kompisar skulle gå. Vid första samtalet
berättade rektorn att skolan inte var anpassad för barn med
funktionsnedsättningar och föreslog att de skulle söka sig till någon
annan skola. Återigen fick familjen hjälp av habiliteringen som
medverkade på ett möte med skolan. Det beslutades att Max skulle
börja på skolan. Sedan tog det nästan hela första läsåret innan Max
fick en anpassad toalettstol och det finns fortfarande inte några
andra anpassningar på skolan för barn med funktionsnedsättningar.
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– Jag måste ändå säga att läraren har varit engagerad och det är bra.
Max trivs i skolan och gillar matte bäst. Han har också kompisar,
men om det ska fungera i längden måste förstås anpassningar göras
i skolan annars kanske vi måste flytta och byta skola, säger Andrea
– Ja, det är mycket sådant vi funderar över nu, tillägger Peter. Ska
vi flytta eller inte? Det är inte lätta beslut. Det är såklart så att vi
fokuserar på vad som är bäst för Max men vi måste också ta hänsyn
till storebror Gabriel.

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 syskonprojekt, 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 eller har ett syskon som drabbas av sjukdom,
känner ofta blandade känslor inför situationen.
– Den första tiden är det vanligt att barnet känner oro och har
många tankar. Mycket av den oron speglar föräldrarnas oro, säger
Samuel Holgersson.
Studier av syskon till barn med funktionsnedsättning visar att
syskonen ofta har en bristfällig kunskap om sin brors/systers
diagnos och att föräldrarna ofta överskattar hur mycket syskonet
vet om den. Att syskonen fått information är inte detsamma som att
de har kunskap. Det kan vara svårt att avgöra mycket syskonet
förstått och hur det tolkat informationen om sjukdomen och vad
den innebär. Att förstå och skapa kunskap tar också tid. Man kan
behöva prata om sjukdomen kontinuerligt allt eftersom situationen
förändras. Även syskonets frågor och funderingar ändras över tid.
Det är vanligt att syskon bär på frågor de aldrig vågat ställa till
någon. En del är rädda att funktionsnedsättningen smittar, andra har
en känsla av skuld och tror att de själva kan ha orsakat skadan.
– Det är därför viktigt syskonen vid upprepade tillfällen får
möjlighet att prata och ställa sina egna frågor, säger Samuel
Holgersson.
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Yngre syskon uppfattar tidigt andras behov av hjälp och ser att man
fått ett syskon som kräver mer stöd. De har många varför-frågor
och behöver svar som anpassats efter deras nivå. 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.
Äldre syskon tar ofta på sig ansvar för att föräldrarnas ska orka. 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 strategier
Under familjevistelserna på Ågrenska har barnteamet utarbetat ett
koncept för syskonen som utgår ifrån kunskap, känslor och
strategier i vardagen.
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, säger
Samuel Holgersson.
Känslor hanteras genom ett öppet och tillåtande klimat, där alla ska
känna sig bekväma med att prata fritt. Barnen och ungdomarna gör
olika aktiviteter tillsammans för att bli sammansvetsade som grupp,
då blir det mycket lättare att prata om personliga saker. Det är
viktigt att inte avvisa jobbiga känslor utan att istället prata om dem
och vad de står för.
Strategier i vardagen bygger på att syskonet utbyter erfarenheter
med andra syskon och sätter ord på sådant som kan kallas för
”dåliga hemligheter”. Det kan handla om sorg över att man inte
fick en bror eller syster som man kan leka med på samma sätt som
ens kompisar leker med sina syskon. Det kan vara bra och logiska
tankar, men om man inte får prata om dem blir de ganska tunga att
bära. Att kunna prata är viktigt för att kunna räta ut frågetecken och
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missuppfattningar. En del barn undviker att prata med föräldrarna
om det som är jobbigt med syskonet eftersom de inte vill belasta
föräldrarna. Därför gäller det att skapa strategier för hur man ska
prata om det som känns svårt. 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.
Syskons tips till föräldrar:
 Berätta om sjukdomen och vad den innebär.
 Prata om nuet och framtiden.
 Hantera utbrott och andra problem som kan dyka upp, visa
att det inte är mitt ansvar.
 Ge mig egen tid.
Syskons tips till lärare:
 Fråga hur jag mår – inte bara om mitt syskon.
 Tänk på att det ibland är jobbigt prata om
funktionsnedsättningen.
 Ta läraransvar när syskonet eller jag själv blir retad.
 Ha förståelse för min situation hemma.
Intervjuer med syskon visar att de behöver bli sedda och
bekräftade. De måste känna att de också får egentid med
föräldrarna. Tiden ska vara avsatt speciellt för dem och inte bara
bestå av tid som ”ändå blev över”. Detsamma gäller för
föräldrarnas uppmärksamhet.
– Många upplever att det är jobbigt att de inte får lika mycket
uppmärksamhet för att syskonet tar så mycket tid, säger Samuel
Holgersson. Det är också vanligt att de upplever att det är jobbigt
att familjen oftast anpassar sig efter syskonets rutiner och vilja.
Det finns också positiva aspekter på att vara 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 toppen att få gå förbi kön på
Liseberg. Sådana saker kan spela stor roll i ett barns tillvaro!
På hemsidan finns bland annat samtalsverktyg och lästips. Där
finns också filmer som illustrerar olika situationer och
frågeställningar. Läs mer om Ågrenskas arbete med syskongrupper
på www.syskonkompetens.se
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Max har en storebror
Max har en storebror som heter Gabriel och är tretton år.
– Gabriel blev ledsen när vi berättade om Max sjukdom, men tog
det ändå bra. Vi förstår att det här bara är början av vår familjs resa
så det är inte konstigt att vara ledsen, säger Andrea.
– Jag vet att vi kanske inte gett Gabriel så mycket tid. Så det får vi
åtgärda. Vi ska ta till vara på tipset vi fick vid syskonföreläsningen
här under familjeveckan att ge Gabriel egentid med någon av oss
varje vecka. Peter har gått på bio några gånger med Gabriel själv
men det är nog bra att göra något kontinuerligt, säger Andrea.
– Man blir ju bara så sur på sig själv ibland att man inte fokuserar
lika mycket på Gabriel som man gör på Max. Man vill ju göra det,
och vara en bra förälder och stödja Gabriel, säger Peter.

Mat, näring och ätande
– Både undervikt och övervikt kan förekomma under
sjukdomens olika stadier. Att tillgodose energi- och
näringsbehov är viktig för att kroppen ska kunna fungera så
bra som möjligt. Det säger Josefine Lindqvist som är dietist på
Regionhabiliteringen vid Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus i Göteborg.
Medicineringen med kortison innebär att pojkarna får en bättre
muskelfunktion och muskelstyrka. Nackdelen är att det kan
medföra olika biverkningar som ökad aptit, viktuppgång, reflux,
svagt skelett/försämrad benhälsa och kortväxthet.
Många av pojkarna kämpar med sin kroppsvikt. Övervikt inträffar
oftast i samband med kortisoninsättning och vikten riskerar att öka
när gångfunktionen minskar och pojkarna behöver rullstol. Blir
man tyngre försämras motoriska färdigheter. En hög andel
fettmassa innebär också risk för metabola sjukdomar, tex diabetes
typ 2 och högt kolesterol.
– Syftet med att prata kostbehandling och ha kontakt med dietist
vid DMD är att förhindra nutritionsproblem som kan påverka
sjukdomsförloppet negativt, säger Josefine Lindqvist.
Kroppssammansättningen hos personer med DMD är annorlunda
vilket gör nutritionsbehandlingen komplex. Muskelmassa
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omvandlas till fett och bindväv och i takt med förluster av
muskelmassa sjunker även ämnesomsättningen, studier har
dessutom visat att längdtillväxten är hämmad även hos de som inte
behandlas med kortison. Oftast är den fysiska aktiviteten också
lägre på grund av den minskade muskelmassan.
Matens beståndsdelar
Maten ger oss livsnödvändig näring. Den är också starkt förknippad
med kultur, arv, värderingar och åsikter, vilket påverkar vår
inställning till den.
– Bra mat ska vara god, ge näring och energi och tid för
gemenskap, säger Josefine Lindqvist.
Det vi äter består av kolhydrater, fett, proteiner och vatten. Det vi
äter innehåller också vitaminer och mineraler.
Kolhydrater är ett samlingsnamn för stärkelse, sockerarter och
fibrer och finns i säd, grönsaker och frukt.
– Kolhydrater ger energi till cellerna, bränsle till hjärnan, en
energireserv och har en skyddande effekt mot en rad sjukdomar.
Kolhydrater innehåller 4 kcal per gram, säger Josefine Lindqvist.
Protein består av cirka 20 aminosyror (proteiner) där nio är
essentiella (livsnödvändiga), som vi inte kan tillverka själva, utan
måste få genom maten. Protein finns i kött, fisk, mjölkprodukter,
bönor och nötter och ger också 4 kcal per gram precis som
kolhydrater. Protein ingår i alla kroppens celler. Det är viktigt för
hela kroppens funktioner, från hormonproduktion till
immunförsvaret.
Fett innehåller dubbelt så mycket energi per gram, 9 kcal per gram,
som kolhydrater och protein. Fett kan vara mättat (fet korv,
kokosfett, smör), enkelomättat (rapsolja, olivolja, nötter) och
fleromättat (fet fisk, rapsolja, valnötter). Vi behöver alla sorters fett
för att kroppen ska fungera. Fett är energi i koncentrerad form och
lagras i fettväven som energireserv, värmeisolering och skydd. Det
behövs för att vi ska kunna ta upp de fettlösliga vitaminerna A, D,
E och K.
Att tänka på
Personer med DMD står inför många utmaningar som rör nutrition.
Det handlar bland annat om ökad aptit, minskad längdtillväxt i
kombination med viktuppgång och minskad muskelmassa. Det är
viktigt att följa viktutvecklingen i förhållande till
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längdutvecklingen hos personer med DMD så att åtgärder kan
sättas in för att undvika över- eller undervikt. Att mäta BMI hos
personer med DMD kan ge en fingervisning om när extra insatser
behövs. När det gäller barn är det bäst att titta på tillväxtkurvan.
För att minska risken för övervikt gäller det att minska kaloriintaget, utan att näringsintaget blir för lågt. Det är viktigt att barnet
själv förstår hur viktigt det är med mat som är bra för kroppen och
hitta strategier som hjälper barnet i vardagen. Ett barn kan dock
inte ta ansvar för hur mycket eller vad han äter. Det måste
omgivningen göra.
Lagom mycket mat
För att kroppen inte ska vara ett ”hinder för sig själv” tex hinder för
att gå, stå, förflytta sig självständigt så behövs lagom mycket mat.
För att hålla en bra vikt är en enkel regel att det gäller att göra av
med lika mycket energi som man får i sig. Både för högt och för
långt energiintag påverkar kroppen negativt. Det kan vara svårt att
bedöma hur mycket man ska äta för att det ska vara lagom.
Mängden mat är inte avgörande utan att man äter mat som
innehåller de näringsämnen och kalorier som kroppen behöver.
Fibrer i kosten ökar mättnadskänslan. Det är också viktigt att välja
mejeriprodukter med låg fett- och sockerhalt, samt att välja rätt
sorts fett. Kännedom om hur många kalorier som olika livsmedel
innehåller är viktig kunskap för att hålla ett bra energiintag. Att
välja produkter som är ”nyckelhålsmärkta” kan göra det lättare att
välja livsmedel. Nyckelhålsmärkning innebär att produkten är
nyttigare än andra produkter i samma kategori av livsmedel.
Muskelsjukdom och vitamin D
Vitamin D hjälper till att mineralisera skelettet, vilket är extra
viktigt vid muskelsjukdom för att undvika benskörhet. D-vitamin
påverkar också hjärnan, hjärt- och lungfunktionen liksom
muskelfunktionen.
Huvudsakligen får vi vitamin D genom solljuset. Vitamin D finns
också i fet fisk, berikade mejeriprodukter, äggula, nötkött, berikade
margariner, kantareller och i näringsdrycker och sondnäring.
Rekommendationen är att vi ska få i oss 10 mikrogram per dag. För
att vi ska få i oss tillräckligt med vitamin D via maten innebär det
att vi måste äta 110 gr lax eller makrill, 13 ägg eller dricka en liter
berikad mjölk per dag. Det är alltså svårt att få i sig D-vitamin
enbart via kosten, utan att få i sig massor av kalorier.
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– Personer med DMD behöver oftast ett tillskott av D-vitamin. Det
är viktigt att undersöka nivåerna av D-vitamin minst en gång om
året, oftare vid låga värden. Om det är ett lågt värde ska tillskott av
D-vitamin sättas in baserat på en individuell bedömning, säger
Josefine Lindqvist.
Det är också viktigt att få i sig tillräckligt med kalcium. Det är
kombinationen av kalcium och D-vitamin som bygger ett starkt
skelett. Rekommendationen för barn är att få sig 600-700mg
kalcium per dag och för tonåringar 900mg per dag. De bästa
kalciumkällorna är mejeriprodukter, men man kan också behöva ta
kosttillskott.
Tips när barnen vill äta ”för mycket”
 Ät på bestämda tider.
 Handla inte hem mat som inte bör ätas.
 Servera middagen på små tallrikar för att ”lura ögat”, och
begränsa portionsstorleken.
 Undvik serveringsfat på bordet (förutom skålar med
exempelvis grönsaker).
 Ge en (1) portion mat. Ett tips är att ge en halv portion mat
först, och eventuellt en halv portion till.
 Informera kompisar, släkt, vänner, skolpersonal och andra i
barnets närhet om vad som gäller.
 Bli bra på att läsa näringsvärdesdeklaration på
livsmedelsförpackningar.
 Välj livsmedel märkta med symbolen Nyckelhålet.
Symbolen betyder mindre eller nyttigare fett, mindre socker
och mer fullkorn.
 Belöna eller trösta inte med mat. Hitta på andra saker att
belöna med.
 Ät tre huvudmål, samt två till tre mellanmål med naturell
frukt eller grönsaker.
 Lär barnet tycka om frukt och grönt och skapa rutiner och
struktur kring matbordet.
 Hjälp barnet att bromsa när han äter för snabbt. Annars är
det svårt att känna när mättnadskänslan kommer.
 Tallriken ska bestå till hälften av grönsaker när barnet har
en hög vikt i förhållande till sin längd.
Vid festliga tillfällen, som kalas, kan det upplevas som svårt att
begränsa hur mycket sött barnen äter. Det är bra att göra god mat
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som alla kan äta av, samt att undvika att ställa fram mat och kakor
på borden för fri påfyllning.
– Om barnen trots allt får något extra att äta kan ni dra ner på
intaget för det under resten av dagen eller helgen, säger Josefine
Lindqvist.

Frågor till Josefine Lindqvist
Hur räknar man ut BMI?
– Man delar vikten med längden i meter gånger längden i meter.
Hur lång tid brukar det ta innan viktuppgång börjar när man
startat behandling med kortison?
– Aptiten brukar öka direkt. Om vikten ökar eller inte beror på vad
barnet äter och hur mycket barnet rör på sig.
Hur stor ska en matportion vara för en femåring?
– Det är svårt att svara generellt. Det är det totala energiintaget som
styr och hur mycket barnet väger i förhållande till sin längd. Ofta
får man prova och utvärdera.
Hur hanterar man barnens hungerkänslor?
– Det är individuellt och beror också på barnets ålder. Regelbundet
intag av mat över dagen kan hjälpa. Det är ofta svårt att minska
hungerkänslorna som uppstår pga. av kortisonbehandlingen. Äter
barnet grönsaker kan man erbjuda det.

Munhälsa och munmotorik
– Vi rekommenderar att barn med särskilda behov tidigt har
kontakt med tandvården, gärna med en
barntandvårdsspecialist. Om det finns svårigheter med tal,
språk och ätande behövs även kontakt med logoped. Det säger
specialisttandläkare Anna Ödman och logoped Lisa Bengtsson,
som arbetar på Mun-H-Center.
Mun-H-Center ligger i anslutning till Ågrenska på Lilla Amundön
samt på Odontologen i Göteborg. Det är ett nationellt orofacialt
kunskapscenter med syfte att samla, dokumentera och utveckla
kunskapen 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
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kompetenscentrum för sällsynta diagnoser som rör munhälsa, i
Umeå och i Jönköping.
MHC-basen
Genom samarbetet med Ågrenska kring familje- och vuxenvistelser
träffar Mun-H-Center många personer med olika
funktionsnedsättningar och sjukdomar. Efter godkännande från
föräldrarna gör en tandläkare och en logoped en översiktlig
undersökning och bedömning av barnens munförhållanden.
Observationerna, tillsammans med information som föräldrarna
lämnat, ställs samman i en databas. Det finns nu över 4000
personer i databasen varav 100 personer med Duchennes
muskeldystrofi.
Information om munhälsa vid olika sällsynta diagnoser finns på
Mun-H-Centers webbplats (www.mun-h-center.se) och i MHCappen.
Tänder och bett vid Duchennes muskeldystrofi
Vid DMD finns ofta en påverkan på hur käkarna växer och på
bettutvecklingen. Studier om DMD har visat att den försvagade
mun- och tuggmuskulaturen kan påverka käkarna och leda till
bettavvikelser. Käkarna kan öka i bredd, mer i underkäken än i
överkäken, vilket kan leda till underbett, korsbett eller öppet bett.
Orsaken till att käkarna kan öka i bredd är att en del personer som
har DMD får en förstorad tunga, vilket i kombination med
muskelsvagheten ökar risken för förändringar av bett och käkar.
– Det finns en ökad risk att utveckla stelhet i käklederna som leder
till att gapförmågan minskar och det är därför viktigt att mäta
gapförmågan vid varje undersökning, säger Anna Ödman.
Om förmågan att gapa minskar med åren bör åtgärder sättas in
tidigt för att bibehålla bästa möjliga gapförmåga. Det finns bra
träningsredskap och övningar för detta. Kunskap om detta finns
oftast hos specialiserade tandläkare och logopeder.
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. För att underlätta tandborstningen
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tipsar Anna Ödman om att stå bakom barnet och använda den egna
kroppen som stöd.
– Då kommer man åt bättre och det blir lättare att borsta. När nya
kindtänder kommer är det noga med tandborstning av groparna på
tuggytan. De kan också förseglas med plast för att minska risken att
få hål, säger Anna Ödman.
För barn som inte tycker om tandkrämssmaker finns särskilda
tandkrämer utan smak. Det finns också tandkrämer som inte
skummar så mycket.
Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta
munvården. Till exempel finns det specialtandborstar som borstar
tre tandsidor samtidigt. Tandvårdspersonalen hjälper till att
individuellt prova ut lämpliga hjälpmedel.
– Ett höj- och sänkbart tvättställ kan vara bra vid tandborstning om
man sitter i rullstol för att man ska kunna komma intill och även
kunna stödja armen, säger Anna Ödman.
Vid den årliga undersökningen 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, som följd.
Kontroll av bettutveckling, käkleder och käkmuskulatur är också
viktig att utföra förutom sedvanlig kontroll av munhygien, tandkött
och tänder. Ett eller två återbesök mellan de ordinarie besöken kan
rekommenderas för polering och fluorbehandling av tänderna.
Mun-H-Center och specialistkliniker för pedodonti erbjuder barn
och ungdomar med särskilda behov ett anpassat
tandvårdsomhändertagande.
Oralmotorik vid Duchennes muskeldystrofi
En försvagning av den orala muskulaturen, märks oftast av först i
övre tonåren. Musklerna i ansiktet, munhålan och svalget påverkas
men förmågan att äta och tala bibehålls förhållandevis länge.
– De flesta barn och ungdomar med DMD talar utan problem, men
på sikt kan talet bli svårare att förstå och rösten bli svagare till följd
av att mun- och andningsmuskulaturen försvagas. Att tungan blir
större och svagare kan också bidra till detta, säger Lisa Bengtsson.
Kommunikationshjälpmedel ska erbjudas vid behov. Kognitiva
svårigheter, liksom adhd och svårigheter inom autismspektrum kan
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påverka tal- och språkutvecklingen samt läs- och skrivinlärningen.
Det är därför viktigt att göra en individuell utredning av tal- och
språkutveckling inför skolstart och att noga följa läs- och
skrivinlärning.
– Vår screening av de barn och ungdomar som deltagit i
familjevistelserna visar att majoriteten inte har några svårigheter
med talet, säger Lisa Bengtsson.
En logoped kan utreda kommunikationsförmåga, sug-tugg- och
sväljförmåga och munmotorisk förmåga hos barnet.
– Det är viktigt att en ordentlig utredning av dessa färdigheter görs,
särskilt inför skolstarten, säger Lisa Bengtsson.
Tugga och svälja
En försvagning av muskulaturen i munhåla och svalg kan påverka
förmågan att tugga och svälja. Även bettavvikelser påverkar
förmågan att bita av och tugga effektivt. Dystrofinbristen i glatt
muskulatur påverkar mag- och tarmkanalen och kan orsaka reflux,
kräkningar och förstoppning vilket gör att aptiten och ätandet kan
påverkas. Hjälpmedel kan underlätta ätande och drickande.
Kostanpassning och sväljningsutredning kan bli aktuell.
Kompetens kring detta finns hos habiliteringsteamen. Utredning
och behandling vid problem från munhålan sker ofta i samarbete
mellan logoped och tandläkare. På sjukhusen finns det också ofta
nutritionsteam.
– Ni och era vårdgivare är välkomna att konsultera oss, säger Lisa
Bengtsson.
Mun-H-Center har inlett ett projekt med ett uppföljningsprogram
för personer med neuromuskulära sjukdomar. I det ingår besök hos
teamet vart fjärde år. De som är intresserade av att delta kan vända
sig till Mun-H-Center.
Läs mer om hur man kan stimulera oralmotorisk förmåga i
vardagssituationer i den skriften ”Uppleva med munnen”. Den går
att beställa via Mun-H-Centers hemsida:
www.mun-h-center.se

Frågor till Lisa Bengtsson och Anna Ödman
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Varför växter tungan hos barnen med DMD?
– Tungan är precis som andra muskler och vid DMD bildas
fettvävnad som lagras. Det gör att tungan förstoras. Får man
problem med tungmotoriken kan det påverka förmågan att svälja
men det är inte vanligt och uppstår i så fall senare i livet.
Hur kan man träna för att stärka mun- och tuggmuskulaturen?
– Man ska inte sätta in någon högintensiv träning. Det tar energi att
tugga. Den energi som pojkarna har ska användas för tugga vid
måltider. Fokus är att de får i sig näring. Däremot är gapträning
viktigt.

Max idag
Max pratar inte mycket om sin sjukdom. Hans drömmar skiljer sig
inte ifrån andra barns, han vill till exempel lära sig åka skateboard
som sin storebror och har en egen bräda och olika skydd, berättar
Andrea. Hon håller i honom hela tiden när han står på sin bräda.
– Max har önskat sig en ny skateboard i julklapp, och det ska han
få. Vi vill inte ta ifrån honom drömmen och hans tro på att han
kommer kunna åka skateboard. Han kommer ju inte kunna åka som
sin bror, men han åker på sitt sätt. Antigen håller jag i honom eller
så sitter han på brädan och åker, säger Andrea.
– Andra personer i vår omgivning kan ofta ha svårt att förstå vår
situation. Det kan vara jobbigt tycker både Andra och Peter. Vissa
vänner har försvunnit. Det är bara att acceptera. De är glada över
att Max är glad och trivs ihop med andra barn, säger Peter.

Samhällets stöd
Louise Jeltin, arbetar som assistanssamordnare vid Ågrenska
Assistans och som koordinator för Ågrenska
Familjeverksamhet. Hon informerar om vilket stöd som finns
att få för personer med funktionsnedsättning.
Försäkringskassan
Försäkringskassan har ersatt det tidigare vårdbidraget med
ett omvårdnadsbidrag, som du kan få om du har ett barn med
funktionsnedsättning. Bidraget baseras på den omvårdnad och
tillsyn som ditt barn behöver utöver det som är vanligt för barn i
samma ålder utan funktionsnedsättning.
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Omvårdnadsbidraget finns i fyra nivåer och Försäkringskassan
bedömer barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn efter samtal
med föräldrarna. Om familjen har flera barn med funktionsnedsättning kan föräldrarna som mest få ett helt omvårdnadsbidrag
per barn. Skatt ska betalas på omvårdnadsbidraget och beloppen
justeras vid varje årsskifte.
Nytt är också att merkostnadsersättning numer är en separat
ersättning. Förut blev ju merkostnaden en skattefri del i
vårdbidraget.
Hälso- och sjukvårdslagen
Sedan 2015 finns en patientlag som innebär stärkt ställning för
patienter, bland annat rätt att välja öppenvård i ett annat landsting,
till exempel habilitering eller specialist i 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 – fast vårdkontakt
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har verksamhetschefen skyldighet
att utse en fast vårdkontakt för att säkerställa patientens behov av
samordning om patienten önskar det. En fast vårdkontakt kan
samordna vårdens insatser, information, förmedla kontakter inom
vården och vara kontaktperson inom andra delar av vården och för
andra samhällsaktörer.
Den fasta vårdkontakten kan vara en läkare eller annan profession
inom vården, som sjuksköterska eller kurator.
SIP – samordnad individuell plan
Kommuner och landsting är skyldiga att upprätta en samordnad
individuell plan, SIP, enligt både socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen. En SIP görs när samordning efterfrågas och
kompetens behövs från flera verksamheter och där
ansvarsfördelningen behöver göras tydlig. Planen upprättas vid
möten där de professionella är skyldiga att delta. Den kan göras när
en person upplever att man behöver en samordning mellan olika
instanser.
Skollagen 1 kap 4
Enligt skollagen har barnen rätt till stöd för att nå skolans
kunskapsmål. Åtgärdsprogram ska upprättas för hur eleven ska
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klara kunskapsmål och vilket stöd som krävs. Det är rektorns
ansvar att eleven får ett åtgärdsprogram om det behövs.
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.
Anpassningar i förskola och skola
Exempel på anpassningar i förskola och skola:













Särskilt schema över skoldagen.
Extra tydliga instruktioner.
Stöd att sätta igång arbetet.
Anpassade läromedel.
Någon extra utrustning.
Enstaka specialpedagogisk insats.
Särskilt stöd.
Handledning/fortbildning av personal.
Resursperson/”assistent”.
Minskning/anpassning av elevgrupp.
Regelbunden specialpedagogiska insatser.
Anpassad studiegång.

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.
Vart vänder vi oss?
Den som är missnöjd ska i första hand vända sig till skolans rektor.
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I andra hand kan man vända sig till ansvarig tjänsteman eller
nämnd i kommunen. Eller till Skolverket: skolverket.se
Skolverkets upplysningstjänst: telefonnummer 08 - 527 332 00.
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.”
LSS
Samhällets stöd utgår bland annat från LSS (Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade). Det är en rättighetslag, som
syftar till att ge goda livsvillkor.
LSS ger stöd för insatser och särskild service för personer…
…med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
…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.
Om man bedöms ingå i någon av dessa tre personkretsar kan man
beviljas insatser enligt LSS. Tio olika insatser ingår i LSS.
SoL
Enligt Socialtjänstlagen ska människor som av fysiska, psykiska
eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring få
möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Därför finns olika former av stöd. Finns behov har man alltid rätt
att söka en insats och få ett skriftligt beslut. En socialsekreterare
eller kurator på sjukhuset kan hjälpa till med ansökan.
Exempel på insatser inom LSS/SoL
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Korttidsvistelse / stödfamilj
Korttidsvistelse i en stödfamilj eller på ett korttidshem syftar både
till att ge anhöriga avlösning och mer tid för syskonen, men också
till att tillgodose barnets behov av miljöombyte och rekreation.
Tanken är att barnet ska få möjlighet till personlig utveckling.
Korttidsvistelse kan bli aktuellt redan i tidig ålder.
Avlösarservice i hemmet
Den här insatsen finns för att anhöriga ska få möjlighet till
avlastning och till att uträtta ärenden utanför hemmet.
Avlösarservice kan erbjudas både som regelbunden insats eller som
lösning vid akuta behov. Behovet bedöms individuellt.
Ledsagarservice
En ledsagare hjälper till med kontakter i samhället och kan följa
med på vårdbesök och delta i fritidsaktiviteter. Insatsen gäller när
funktionsnedsättningen inte är alltför stor, och kan till exempel inte
ges om personen redan har personlig assistans. Ledsagarservicen
kan begäras per tillfälle eller som regelbunden insats.
Kontaktperson
En kontaktperson erbjuder personligt stöd utanför familjen, och ska
ses som ett icke-professionellt stöd, en medmänniska.
Kontaktpersonen har ingen rapporteringsskyldighet (till skillnad
mot exempelvis ledsagare) och behöver alltså inte rapportera om
vad hen gjort till någon myndighet.
Anhörigstöd
Enligt Socialtjänstlagen, SoL 5 kap 10 ska kommunen också
erbjuda stöd till anhöriga. Med anhöriga menas en familjemedlem,
(till exempel syskon, mor– och farföräldrar) eller en god vän till
någon med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
Som anhörig kan man få möjlighet att delta i samtalsgrupper,
friskvård eller individuellt anpassat stöd och få tips, råd och hjälp
med kontakter. Detta stöd ska sökas hos kommunens
anhörigkonsult. Denna tjänst kan heta olika i olika kommuner.
Bostadsanpassning
De som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver
hjälp att anpassa sin bostad ska få sådan hjälp om de har läkarintyg
samt intyg från arbetsterapeut eller sjukgymnast. Ansökan görs till
kommunen. Från den 1 juli 2018 gäller en ny
bostadsanpassningslag. Största skillnaden jämfört med tidigare är
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att den som har behovet ska söka själv. Man får inget bidrag om
behovet kan tillgodoses av hjälpmedel, exempelvis ingen taklift
beviljas om det går att använda golvlift. En annan nyhet är att
regler vid om- och nybyggnation lättas. Det blir enklare att få
bistånd även om tillgänglighetskraven inte följts vid om- och
nybyggnad. Detta gäller om det inte är den sökande själv som gjort
byggnationen.
Mer information om hur man går till väga finns på boverkets
hemsida.
Hit kan man vända sig för att få hjälp med stödinsatser
 Habilitering/kurator.
 LSS-handläggare.
 Brukarstödsorganisationer (exempelvis Bosse eller Lasse).
 Anhörigstödjare i kommunen.
 Brukarstödcenter.
 Andra organisationer (exempelvis HSO, FUB, DHR, RBU).
Hjälpmedel
Hjälpmedel skrivs ut för att förbättra eller upprätthålla funktion och
förmåga. De kan också skrivas ut för att kompensera för en nedsatt
eller förlorad funktion eller förmåga att klara det dagliga livet. Det
gäller dock inte produkter som är vanliga i hemmet, som
exempelvis datorer.
Hjälpmedel är oftast landstingens ansvar och kräver hälso- eller
sjukvårdskompetens vid utprovning. Besluten kan inte överklagas.
Hjälpmedel finns på bland annat på habiliteringen,
hjälpmedelscentralen, datatek, datakommunikationscenter, syn- och
hörcentraler.
Fonder
Fonder kan sökas för ökade omkostnader på grund av sjukdom,
hjälpmedel och rekreationsresor. På sjukhus eller på habiliteringen
kan man få hjälp av en kurator med att hitta passande fonder att
söka pengar ur. Länsstyrelsen har en gemensam stiftelsebas där
man kan söka efter möjliga fonder. Vissa företag hjälper också till
att hitta rätt fonder för en mindre summa.
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Tips på bra webbadresser:
agrenska.se – Ågrenska
nfsd.se – Nationella funktionen sällsynta diagnoser
fk.se - Försäkringskassan
1177.se – Sjukvårdsupplysningen
socialstyrelsen.se – Socialstyrelsen
mun-h-center.se – Mun-H-Center
skolverket.se – Skolverket
spsm.se – Specialpedagogiska skolmyndigheten
notisum.se – Lagar på nätet
stiftelser.lst.se – Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas
mfd.se – Myndigheten för delaktighet
do.se – Diskrimineringsombudsmannen
hejaolika.se – Nyheter om ett samhälle för alla
parasport.se – Om idrott för personer med funktionsnedsättning
anhoriga.se – Nationellt kompetenscentrum för anhöriga
ournormal.org – För att hitta andra familjer i liknande situation.

Personlig assistans
– För att få en personlig assistent krävs det att man har stora
och varaktiga funktionsnedsättningar och tillhör en av LSS
personkretsar. Assistentens uppdrag är att hjälpa till med
grundläggande behov, berättar Louise Jeltin som arbetar som
assistanssamordnare vid Ågrenska Assistans.
Om de grundläggande behoven uppgår till 20 timmar eller mer per
vecka ansöks om assistansersättning från Försäkringskassan. Om
grundläggande behov inte uppgår till 20 timmar kan man söka
personlig assistans hos kommunen. När man ska ansöka om
personlig assistans behövs ett läkarintyg. Därefter kontaktar man
kommunens LSS-handläggare eller Försäkringskassan. Det finns
möjlighet till rådgivning från brukaorganisationer och många
assistansbolag inför ansökan.
Grundläggande behov
Med grundläggande behov menas till exempel att äta, på- och
avklädning, kommunikation och personlig hygien. Behoven måste
vara av praktisk karaktär – att behöva hjälp med aktivering,
påminnelser och motivation är inte tillräckliga skäl för att få
assistans.
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För att kommunikation ska anses utgöra ett grundläggande behov
krävs att det behövs en tredje person för att kommunikation ska
vara möjlig. Den tredje personen behöver ha ingående kunskaper
om individen, funktionsnedsättningen och sättet att kommunicera.
Tillsyn räknas som ett grundläggande behov bara om personen har
psykisk funktionsnedsättning eller att det krävs ingående kunskaper
på grund av personens kommunikationssvårigheter eller utbrott till
exempel.
Hjälpbehoven kan uppfattas som mycket privata och känsliga för
den personliga integriteten. Därför är det viktigt att sedan hitta
personliga assistenter som fungerar väl tillsammans med barnet och
familjen.
Den som har rätt till assistansersättning för grundläggande behov
har även rätt till assistansersättning för andra personliga behov,
främst för aktiviteter av olika slag.
Föräldraansvar
De grundläggande behoven räknas som föräldraansvar tills barnet
fyllt nio år. Därefter räknas de inte som föräldraansvar.
Kommunikation räknas inte som föräldraansvar efter att barnet fyllt
sex år. Undantag är kontakt med myndigheter eller sjukvård, då det
gäller tills barnet är nio år.
– Tillsyn som räknas till andra personliga behov anses av
Försäkringskassan helt höra till föräldraansvaret tills barnet är fem
år, säger Louise Jeltin.
Assistans i skolan
I vissa fall finns skäl till att personen har en personlig assistent
även i skolan. Det gäller till exempel…
…i situationer där personens funktionsnedsättning skapar särskilda
svårigheter att kommunicera med andra än den personliga
assistenten
…när det med hänsyn till personens hälsotillstånd är viktigt att den
personliga assistenten finns till hands
…i situationer där funktionsnedsättningen gör det särskilt angeläget
att personen har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig
…om funktionsnedsättningen är sådan att personen behöver
tillgång till någon som har ingående kunskap om honom eller
henne och hälsotillståndet.
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Anhöriga som assistenter
Det finns flera skäl till att anhöriga (föräldrar, syskon, mor och
farföräldrar) väljer att bli personliga assistenter. Det kan handla om
ekonomi, integritet, praktiska skäl och att det ger en unik möjlighet
att vara nära barnet.
Hjälp med personlig assistans
Det finns ingen rättshjälp för de som vill överklaga
Försäkringskassans eller kommunens beslut om personlig assistans
genom att driva LSS–mål i domstol. Men det finns jurister på
assistansbolagen att hämta kunskap och stöd hos. Även hos
brukarorganisationer kan man få hjälp. LaSSe Brukarstödcenter
finns i Västra Götalandsregionen, 031–841850 och BOSSE – Råd,
Stöd & Kunskapscenter finns i Stockholm, 08–54488660.

Patientföreningen DBMD och Insamlingsstiftelsen SMDF
– Patientföreningen för Duchennes och Beckers muskeldystrofi,
DBMD, bildades den 17 juni 2019 och är en ideell,
partipolitiskt obunden patientförening, berättar Ulrika
Henrikson som är ordförande i föreningen. Patientföreningen
DBMD är rikstäckande och har sitt säte i Stockholm.
Alla i styrelsen är föräldrar till pojkar med Duchennes
muskeldystrofi och allt arbete sker ideellt. Ett av målen för DBMD
är öka kunskapen om DMD och Beckers i sjukvården, exempelvis
på vårdcentraler. Föreningen vill också erbjuda möjligheter för
personer med sjukdomarna och deras närstående att träffas.
– Det finns till exempel önskemål bland medlemmarna att vid ett
möte få lära sig mer om parasport. Det är viktigt med en
patientorganisation för vår grupp. Det är bara vi själva som kan
berätta om hur vår situation är. Tillsammans blir vi en samlad röst
och det kan förhoppningsvis leda till en ökad förståelse och
kännedom i samhället om denna komplexa sjukdom, säger Ulrika
Henrikson.
DBMD har en Facebooksida (sök på Patientföreningen för
Duchennes och Beckers muskeldystrofi) där man bland annat kan
läsa mer om föreningen och om hur man anmäler sig som medlem.
Föreningen finns också på Instagram: DBMD Sweden.
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Patientföreningen DBMD har bildats med stöd från
Insamlingsstiftelsen, SMDF.
– Utan stödet från SMDF hade vi inte varit där vi är i dag, säger
Ulrika Henrikson.
Insamlingsstiftelsen SMDF
SMDF är en insamlingsstiftelse för muskeldystrofiforskning.
Stiftelsen samlar in pengar för att finansiera forskningsprojekt och
anordna symposier. Informationsspridning är också en viktig del av
verksamheten och den sker genom organisationens hemsida, samt
genom nyhetsbrev och sociala medier. SMDF finns för familjer där
någon har DMD, men också för habiliterings- och skolpersonal,
assistenter och annan vårdpersonal.
Insamlingsstiftelsen SMDF har tagit fram ett akutkort för att om de
personer som lever med Duchennes muskeldystrofi skulle råka ut
för en olycka snabbt ska kunna informera omgivningen om
sjukdomen. Akutkortet finns att ladda ned på www.smdf.se. På
hemsidan finns även mer information om SMDF och deras
verksamhet. SMDF har också två facebookgrupper. En sluten grupp
som enbart riktar sig till föräldrar som har barn med DMD. Den
heter Föräldrar till pojkar med Duchennes muskeldystrofi. Den
andra facebookgruppen är öppen för alla och heter SMDF,
Insamlingsstiftelse för Muskeldystrofiforskning.

Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd
Socialstyrelsen har en kunskapsdatabas för sällsynta
hälsotillstånd. Den innehåller för närvarande
informationstexter om cirka 300 ovanliga sjukdomar.
Texterna produceras från och med mars månad 2020 av
Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd vid Ågrenska i
samarbete med ledande medicinska experter och företrädare för
patientorganisationer. Kvalitetssäkring sker genom granskning av
en särskild expertgrupp.
Informationen i databasen uppdateras regelbundet och ytterligare
diagnoser tillkommer varje år.
De som skriver texterna svarar även på frågor och hjälper till att
söka information, och nås på telefonnummer 031-750 92 00 eller
via mail, sallsyntadiagnoser@agrenska.se
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Läs mer på: socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsyntahalsotillstand/

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Riksförbundet Sällsynta diagnoser bildades för 20 år sedan av
en grupp föräldrar till barn med olika typer av syndrom. Det
är en paraplyorganisation där en mängd olika
diagnosföreningar finns representerade.
Förbundets uppdrag är framför allt att driva politiska frågor som rör
personer med funktionsnedsättning, att påverka och påtala att
sällsynta diagnoser måste uppmärksammas och forskas kring.
Förbundet trycker på att personer med sällsynta diagnoser har rätt
till samma insatser från samhället som alla andra, till exempel när
det gäller vård och behandling. De ska inte missgynnas på grund av
att andra inte känner till så mycket om deras diagnos.
De 15 000 medlemmarna representerar ett 60-tal olika
diagnosföreningar som sinsemellan är väldigt olika. Gemensamt är
att alla sjukdomar eller syndrom är livslånga, obotliga och nästan
alltid har genetiska orsaker.
– Det är sällsynthetens dilemma som förenar medlemmarna, inte
sjukdomen eller syndromet i sig, säger Elisabeth Wallenius,
tidigare ordförande i Riksförbundet för sällsynta diagnoser.
Här hittar du Riksförbundet för sällsynta diagnoser:
sallsyntadiagnoser.se

NFSD - Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser
Ågrenska har under åren 2012-2018 drivit Nationella Funktionen
Sällsynta Diagnoser, NFSD, på uppdrag av Socialstyrelsen och har
arbetat med samordning, koordinering och informationsspridning
inom området sällsynta diagnoser.
NFSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för
att öka kunskapen inom området sällsynta diagnoser genom sin
webbplats nfsd.se och på sociala medier (Facebook, Twitter och
Linkedin).
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En sammanfattning av dokumentation nr 605
Duchennes muskeldystrofi, DMD, är en muskelsjukdom som gör att
musklerna försvagas med tiden. De första symtomen visar sig ofta i tre
till fyraårsåldern i form av motoriska svårigheter. Med åren ökar
muskelsvagheten, men hur snabbt det sker varierar från person till
person.
DMD orsakas av en mutation som leder till brist på proteinet
dystrofin. Duchennes muskeldystrofi förekommer i stort sett bara hos
pojkar och män. Varje år får mellan tio och femton pojkar diagnosen.
Behandlingen syftar till att motverka och lindra symtomen och
kompensera för funktionsnedsättningarna som sjukdomen medför.
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