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Ludvig, 4,5 år, har en cp-skada av 
typen spastisk diplegi. Vid ett års 
ålder fick han sin diagnos och blev 

inskriven vid habiliteringen i Västerås. 
Therese minns känslan.

– Vi var till en början överväldigade av 
den hjälp vi fick, ett helt team stod redo 
bara för oss tycktes det, och alla hjälpme-
del sen!

Men redan efter ett par månader 
började familjen förstå att det fanns fler 

alternativ. Av en slump råkade Therese se 
ett teveprogram om träningsmetoden 
konduktiv pedagogik och började göra 
efterforskningar på egen hand. Denna 
metod visade sig passa Ludvig bra och 
idag genomgår han tre träningsperioder 
om året som familjen betalar med privata 
pengar. Hade de bott i ett angränsande 
län hade de troligen fått information om 
metoden och träningen betald, enligt 
Therese.

Via ett annat teveprogram upptäckte 
de Elektrodressen och även denna gång 
insåg de att om Ludvig skulle få prova 
denna behandling så hängde det helt och 
hållet på deras egen drivkraft. Han fick 
den strax innan sin tvåårsdag och de är 
övertygade om att den hjälpt honom fram 
i sin motoriska utveckling. 

Men det senaste året har Ludvig fått 
problem med en tilltagande spasticitet, 
framför allt i vaderna. Från att ha kunnat 
gå med stöd vill han inte längre belasta 
fötterna, han säger att det gör ont. 
Läkarna har föreslagit botoxinjektioner 
men Therese är skeptisk då det inte är en 
långsiktig lösning. 

Via andra föräldrar har familjen hört 
talas om en operation som kan minska 
spasticitet. Ingreppet, som kallas SDR 
(Selektiv Dorsal Rizotomi), har funnits 

”Det är ett lotteri”
familjen som söker vård utomlands

Familjen Siverbo har ända sedan Ludvigs cp-skada upptäcktes 
försökt få en samlad bild av vilken vård och behandling som finns 
att tillgå. Nu åker familjen till USA för att få hjälp.

– Det är ett lotteri som beror på vilka man möter och deras  
inställning, säger mamma Therese, som startade en förening för  
att kunna dela information med andra i liknande situation.

foto: Privat.
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sedan slutet av 80-talet. I många forum på 
nätet lyfts riskerna för biverkningar fram, 
vilket gjorde att Therese till en början 
avfärdade alternativet direkt.

Men när hon nyligen började forska i 
saken och fick kontakt med ett barnsjuk-
hus i USA fick hon en mer nyanserad bild. 

– Jag började plöja studier, prata med 
vuxna som gjort denna operation, 
föräldrar vars barn opererats, nöjda och 
missnöjda personer, och kände rätt snart 
att Ludvig var en toppenkandidat.

Familjen har nu beslutat sig för att åka 
till USA i augusti och låta Ludvig genomgå 
operationen. 

– Det är inget lätt beslut men alternati-
vet som Ludvig har med upprepade 
botoxinjektioner, otaliga timmar i ståstöd, 
framtida ortopediska operationer, 
sjukhusbesök med mera, så vill vi ge detta 
en chans. 

Ingreppet görs även i Sverige men på ett 
lite annorlunda sätt. Therese är förvånad 
över att varken Ludvigs habilitering eller 
neurolog verkar känna till ingreppet 
särskilt mycket, trots att hon sett att 
operationen finns med som behandlings-
metod på habiliteringschefernas fören-
ings hemsida. 

– Ludvigs läkare blev minst sagt 
fundersam när jag berättade om våra 
planer. Jag visste mer än honom, vilket jag 
tycker är ganska märkligt. Det är ingen 
lätt sak att som förälder försöka förklara 
sin ståndpunkt inför professionen. Det tar 
oerhört mycket kraft och energi. 

Efter operationen kommer Ludvig att 
behöva intensiv sjukgymnastik under en 
längre period. Men 
att han får det är 
inte heller någon 
självklarhet.

– Vår sjukgym-
nast säger att hon 
inte vet vad som ska 
göras, det finns 
ingen handlings-
plan för barn som 
genomgår SDR. 
Eftersom vi 
dessutom gör operationen utomlands vet 
jag inte riktigt hur mycket hjälp vi 
kommer få. Vi kör dock vårt eget ”race” 
som vi gjort hela tiden, och tar allt som 
det kommer. 

Generellt tycker Therese att de fått 
mycket liten hjälp från habiliteringen och 
sjukvården. Hon tycker att det vore 
rimligt att kunna få saker förklarade, att 

känna att de professionella kan mer än 
föräldrarna. 

– De borde upplysa om tillängliga 
möjligheter och ge oss en samlad bild. Så 
är det inte. Det är ett lotteri som beror på 
vilka man möter och deras inställning till 
barnets utveckling. Inga nationella 
riktlinjer finns och beroende på var man 
föds i landet får man olika förutsättning-

ar.
Hon känner till 

flera familjer som 
har flyttat för att få 
tillgång till vissa 
insatser, som till 
exempel intensiv-
träning. 

– Det är inte 
rimligt att som 
förälder bära 
ansvaret för sitt 

barns motoriska utveckling, att lära dem 
krypa, stå och gå. Om familjen önskar ska 
alla barn ha rätt till sammanhållna 
träningsperioder. Allt annat är vansinne!

Inställningen som hon tycker sig märka 
hos många professionella är att ”vi ska 
luta oss tillbaka och se vad som händer”, 
och att föräldrars egen jakt på alternativ 

Ludvigs Läkare bLev minst 
sagt fundersam när jag 
berättade om våra pLaner.
Jag visste mer än han 
gjorde, vilket jag tycker är 
ganska märkligt.

08-768 20 26
info@enigmaeducation.se
www.enigmaeducation.se www.enigmaomsorg.se

Personlig assistanskurs

Tvådagarskurs som vänder sig till dig som arbetar som 
personlig assistent och i ditt arbete möter personer med 
neuropsykiatriska diagnoser. I kursen går vi igenom vad det 
innebär att vara personlig assistent i någons hem, vilka etiska 
dilemman som kan uppstå samt belyser aktuell lagstiftning.

• Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
•  Aktuell lagstiftning LSS, LASS, Sekretesslagen
•  Yrkesrollen
•  Inflytande och delaktighet
•  Förhållningssätt och bemötande
•  Etik och exempel på etiska dilemman

För mer information om kursen och vårt 
övriga kursutbud, vänligen besök vår 
hemsida.

26-27 september i Täby, Stockholm

När du vill påverka din vardag

Läs mer på 
www.assistanspartner.se

www.thailandforalla.se
www.cercadeti.se

Vi har lösningen!
Vi har handikappvänligt 
boende och personliga 
assistenter från Sverige 
som har många års  
erfarenhet. 

Vi kan också erbjuda 
dig, din familj och  
personal ett stort  
utbud av aktiviteter. 

Handikappridning med 
svenskutbildad personal, 
ett av världens största vattenland (Cartoon Network) är bara 
några av de populära aktiviteter som vi kan erbjuda.

CercaDeTi
Vill du åka till Thailand och passa på att gå utbildning där? Vi 
samarbetar med CercaDeTi som håller kursen: ”Se dig själv och 
varandra med nya ögon”. Investera i dig själv och din relation.

Vill du åka till Thailand? Blir det för dyrt att ta med alla 
assistenter som du behöver under resan?

Thailand för alla

assistanspartner fk 1304_86x128 ny.indd   4 2013-06-28   09:25
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tolkas som en förnekelse av sorgen över 
sitt barns funktionsnedsättning.

– Tror man att det är så, så tycker man 
att habiliteringen har de rätta metoderna 
och att  vi får den hjälp vi behöver. Men 
det anser inte vi och det gör oss upprörda. 
Så länge sjukvården inte ger oss adekvat 
vård måste vi hitta andra lösningar själva. 
Barnen har ju som störst chans att 
utvecklas de här första åren. 

Samtidigt vill hon inte såga habilite-
ringen helt.

– Det finns sjukgymnaster som är 
guldkorn och slår knut på sig själva för att 
hjälpa till. Men generellt får de flesta 
mycket liten hjälp med barnens motoriska 
utveckling. Pratar vi hjälpmedel däremot 
så finns det resurser, för det mesta. Många 
habiliteringar verkar jobba enligt princi-
pen ”övervinn hindren med hjälpmedel”, 
istället för att hjälpa barnet att utveckla 
sina motoriska förmågor. 

Familjens dröm är, precis som många 
andras, en obunden personlig samordna-
re som kan stå utanför och se helheten 
och hjälpa till. I väntan på detta startade 
Therese för ett år sedan en CP-förening, 
en plats på nätet att samla och dela 
erfarenheter med andra i liknande 
situation. Hon driver också en blogg där 
hon berättar om Ludvigs träning och den 
stundande operationen.

– Sociala medier är fantastiska, världen 
krymper och det kan vi ha nytta av.

Operationsdatum är satt till mitten av 
augusti, ungefär samtidigt som den här 
tidningen kommer ut. Kostnaden för 
operationen och resan landar på drygt 
350 000 kr. 

– Vi har en snäll familj som hjälper oss, 
men hade vi inte haft pengarna hade vi 
gjort en insamling.

Therese är övertygad om att beslutet 
om operation är välgrundat.

– Vi står vid en skiljeväg där vi måste 
göra något. Detta känns rätt. Jag är 
skräckslagen för att göra det, men lika 
skräckslagen för det som väntar Ludvig 
om vi inte gör det. Det viktigaste är att han 

ska slippa ha ont i framtiden. Men alla 
operationer innebär ju en risk och därför 
kommer det bli mycket snack med ”han 
däruppe” när Ludvig är i USA, säger hon 
och ler.  l

TexT: Anna Pella
info@faktapress.se

Fotnot: Ett par veckor efter att artikeln 
skrevs fick familjen besked om att Ludvig får 
fortsatt rehabilitering i Sverige efter 
operationen, vilket Therese beskriver som 
”en stor lättnad”.

Therese TIPs TILL ANDrA föräLDrAr
n GOOGLA. Sök information, men var kritisk, även till det som är positivt. Ifrågasätt allt, 
även det som låter bra.
n Sök stöd hos andra i liknande situation genom föreningar eller nätverk. Det är oumbär-
ligt. Hjälp varandra. Ensam är inte stark! 
n Ha skinn på näsan och byt vårdpersonal om ni inte är nöjda. Orka stå på er trots att det 
tar mycket energi. Våga ifrågasätta även läkare men läs på och lär dig deras språk genom 
att till exempel läsa studier. Be om hjälp om du inte klarar detta själv!
n Njut av ditt barn och lev i nuet, se barnet och inte funktionsnedsättningen även om det 
kan vara jättesvårt ibland.

DeLA erfAreNheTer MeD ANDrA PÅ
n www.cpforeningen.se

föLJ LUDVIGs resA
n www.happyfeet4ludvig.wordpress.com 

I augusti åker Ludvig till USA för att 
genomgå en operation som förhopp-
ningsvis ska minska hans problem med 
spasticitet.

FoTo: PrivaT.

FoTo: PrivaT.
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