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Viktigt! OBS! OBS! OBS!
För att Kontakten skall komma ut till 
medlemmarna i tid, måste allt mate-
rial som skall publiceras vara redak-
tören tillhanda: 
Senast den 5:e i varje månad.

Redaktör: Eva de Coursey
Ansvarig utgivare: Tor Farbrot
Redaktion: Eva de Coursey
Madeleine Kyllerfeldt

Bidrag till Kontakten skickas  till:
Neuroförbundet Göteborg
Kontakten
S. Larmgatan 1, 411 16 Göteborg
Med fax: 031-13  16 66
Eller med E-post:
kontakten.gbg@neuroforbundet.se

Annonser:  
Helsida  1800 kr
halvsida  1000 kr
1/4-sida  700 kr
1/8-sida  500 kr
Priserna gäller svart/vit annons, för 
4-färg kontakta kontoret.

Från redaktionen

Från Kansliet

Kallelse till ÅRSMÖTE 2018
 för Neuroförbundet Göteborg

Måndag 19 mars, kl. 18.00 - c:a 20.30
Dalheimersalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsg. 12, Gbg

Vi är ute i god tid med kallelse till årsmötet, så att alla kan anteckna 
detta i almanackan.

Det är viktigt att närvara vid årsmötet!  
Alla medlemmar har en röst, och det är då du kan framföra dina åsikter 
om föreningens verksamhet och budget, samt välja vilka som skall ingå 
i styrelsen under året.  Du bestämmer alltså på årsmötet, vilka som 
skall bestämma i föreningen!
OBS! För att ha rösträtt på årsmötet måste din medlemsavgift för 2018 
vara betald. Ta med ditt medlemskort. Är du osäker på om du betalat, 
kontakta kansliet.
Anmälan till kansliet senast 12 mars, tel. 031-711 38 04,  
e-post: info.gbg@neuroforbundet.se

Strannegården sommaren 2018
Planeringen inför sommaren på Strannegården är inte klar och vi har därför 
ingen aktuell blankett att skicka ut. Fullständig information kommer i nästa 
nummer av Kontakten. Det går bra att ringa redan nu med önskemål så 
skickar vi blankett när den är klar.

Öppet-Hus på kansliet
Onsdag 28 februari kl. 15.30 - 18.30

Arkitektgatan 2, Göteborg

Ett utmärkt tillfälle för er som är nya medlemmar!
Ni får träffa några av oss som arbetar på kansliet, 

i styrelsen eller som volontär, samt flera av föreningens medlemmar.
Vi bjuder på lättare förtäring!

Anmäl er gärna senast 26 februari så vi vet hur många vi blir.
Telefon 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuroforbundet.se

Obs! Begränsat antal.

Hjärtligt välkommen!

Inför ÅRSMÖTET 19 mars 2018
Alla sektionsansvariga ombedes att lämna in sin verksamhetsberät-
telse snarast. Helst via e-post till: madeleine.gbg@neuroforbundet.se
Tala med Madeleine Kyllerfeldt 031-711 38 04 om du har frågor.

Omslagsbild: Is på Stensjön.
Foto Eva de Coursey



RGRM - Vår fantastiskt roliga hjärngympa!

RGRM startar igen torsdag 22 februari kl 17.30 - 19.405 i Karl Johansalen, 
på Dalheimers Hus, Slottsskogsgtan 12.
Datum:   Torsdag 22 februari,  lokal Karl-Johan
  Torsdagarna 1 mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars, 5 april, 12 april, 19 april, 26 april.
  Lokal, Biblioteket 20.
Tid:    17.30 - ca 19.45 inklusive fikapaus.
Kursledare:   Hans Westling
Avgift:   500 kr för medlemmar i Neuroförbundet Göteborg. 
  OBS! Avgiften skall betalas in på föreningens plusgiro 1 21 30-1 samtidigt med anmälan
Anmälan: SNARAST till kansliet tel 031-711 38 04 eller info.gbg@neuroforbundet.se
  Kursen startar om vi blir minst 8 deltagare, först till kvarn gäller. 
  Läs mer om RGRM  www.rgrm.se
  
  Varmt välkomna!

Strokeföreningen inbjuder till filmsöndagar!

• Söndag 25 februari ”Swing it fröken” Ytterligare en uppföljare till ”Swing it, Magistern” från 1956! 
Skolan får en ny lärarinna, fröken Lind. Hon flyttar in hos familjen Nilsson, vars son Sigge hellre övar med trumpeten än pluggar 
tyska. Men den propra fröken Lind får Sigge att ta sig i kragen och plugga ordentligt. 

• Söndag 25 mars ”Läkaren på landet” I över 30 år har Dr Jean-Pierre Werner praktiserat som läkare på den   
franska landsbygden. Han är omtyckt av alla och vet allt om deras krämpor och en hel del annat också. Så drabbas läkaren   
själv av en sjukdom och det verkar vara riktigt illa.

• Söndag 15 april ”Paddington 2” Paddington har flyttat in hos familjen Brown i London. Alla älskar den   
charmiga björnen som sprider glädje och marmelad var han än går.

• Söndag 13 maj ”All inclusive” En resa til Kroatien med familjen för att fira Ingers 60-årsdag lät   
som en bra idé ända tills Inger kom på sin man med att vara otrogen.

Lokal:   Vegasalen, Vegahusen, Vegagatan 55 
Tid:   Kl. 14.00 - 16.00
Kostnad:  25 kr för film, dryck och tilltugg.  
Anmälan:  Till Strokeföreningen, senast torsdag före varje film på tel 031-775 98 70 eller info@strokevg.se
Ett tips: Ät gärna en god lunch på restaurang Ärtan i Vegahusen innan filmen, kostnad 80 kr.

Aktiviteter

Ny aktivitet! 

Välkomna till alla hjärtans Tjej-fika
Onsdag 14 februari kl. 14.00 - 15.30.

Vi träffas bara vi tjejer, männen lämnar vi hemma!  Vi fikar och pratar
om det som faller oss in.

Plats: Föreningslokalen Arkitektgatan 2, Göteborg
Avgift: 20 kr, betalas på plats.
Anmälan senast måndag 12 februari till kansliet, på tel 031-711 38 04 
eller via e-post: info.gbg@neuroforbundet.se
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Reseberättelse

Från 1600-talet till dess att tågen tog över resandet i 
slutet av 1800-talet var alla häradshövdingar i Sverige 
ålagda att se till att det fanns gästgiverier längst med 
våra landsvägar. Där skulle de resande kunna få kost, 
logi och hjälp med ny utvilad häst. Inte bara gästernas 
skyldighet att betala och sköta sig väl reglerades i för-
ordningar, där fanns också regler som värdshusvärden 
skulle följa. Här några exempel:
  • Se till att kniv, gaffel och sked ej ha den ringaste  
       matrest på sig från föregående måltider

• Då servett framställes, bör den vara ren
• Skär ej brödskivorna tjockare än 1/4 tum
• Bjud ej resande härsket smör eller illafarna ägg
• Tag bort alla cigarrstumpar från blomkrukorna
• Stolar, bord och sängar böra hava många ben, så              

       att de icke behöva stöd av väggarna

Vår resa gick med buss till Röstånga Gästgiveri, 
som var gästgiveri redan innan Skåne blev svenskt 
1658. Röstånga ligger alldeles i södra kanten av 
nationalparken Söderåsen med omväxlande och vacker 
natur. Under färden löste vi Melodikrysset och tack vare 
det goda samarbetet i bussen klarade vi av hela krys-
set, men jag tror inte att någon kom ihåg att skicka in 
svaren.

Till lunch fick vi skånsk husmanskost och till kvällens 
middag blev det gås med alla tillbehör. Svartsoppa med 
inkråm, gås med brysselkål, sviskon, potatis, gelé mm 
och så äppelkaka till efterrätt. Några av oss testade den 
mäktiga svartsoppan, några fegade ur och valde hum-
mersoppa… Mätta blev vi och flera tyckte det var kul att 
ta en sväng om på dansgolvet till tvåmannabandet Laila 
och Lasse.

Tidigare på dagen gick några av oss en runda i 
Röstånga by. Vi besökte det lokala kaféet som även 
har lite försäljning av konsthantverk. Vi var också inne 
på restaurangen i det gamla stationshuset där man 
helst använder sig av lokala råvaror. Krögaren vi mötte 
berättade livfullt om temakvällar och visade att alla 

bord var reserverade denna lördagskväll då man hade 
Marockanskt tema. Stationshuset köptes för fem år se-
dan av Röstånga byförening, som arrenderar ut restau-
rangen. Föreningen är mycket aktiv och har faktiskt fått 
flera barnfamiljer att flytta till Röstånga. 

De flesta av oss valde att vila en stund före midda-
gen men vi som trotsade det hotande regnet fick en fin 
promenad genom byn.

Söndag förmiddag reste vi några mil norrut till Mar-
gretetorp, ett annat anrikt gästgiveri. Här vandrade vi 
runt bland ett stort antal hantverkare som bjöd ut alster 
av fin kvalité. Tack och lov var det bara några av dem 
som var utomhus för nu blåste det riktigt kallt. Inne var 
det varmt och gemytligt i alla de små konferensrummen 
som nu gjorts om till marknadsplats. En riktigt fin jul-
marknad som var väl värd ett besök.

Den sena lunchen bestod av en finfin bit lax, pota-
tis, sallad och en alldeles underbar citronsmörsås. Ja, 
den såsen var så fantastisk att det talades om den flera 
gånger under bussfärden tillbaka till Göteborg!

Tack till er alla som var med och gjorde resan till ett 
ljust minne i höstmörkret!

Gunilla Hållander-Andersson

Röstånga och Margretetorp,
två av landets äldsta gästgiverier

Röstånga gästgiveri.

Margaretha Andersson botaniserar bland marknadsstånden.

Stationshuset i Röstånga by.

4

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%B6r
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84gg_(livsmedel)


KonstArten

Café KonstArten
Margareta fortsätter med populära Café Konstarten under vårterminen.
Söndag 18 februari besöker vi Konstmuséet och ser en guidad visning av Rembrandts ”Bataviernas trohetsed”. 
Vi träffas i entrén kl. 13.30, visningen äger rum kl. 14.00 - 14.30.

Därefter blir det konstcafé söndagarna 18 mars och 22 april kl. 14.00, mer information om programmet kommer i 
nästa nummer. Anmäl dig till kansliet senast torsdag inför varje träff, tel 031-711 38 04, info.gbg@neuroforbundet.se

  Hjärtligt välkomna, hälsar Margareta Svensson!

Stiftelsen Hilda Henrikssons Fond
Ur denna fond kan företrädesvis du med MS eller CP 
söka, som bor i Göteborg med omnejd. Du som har 
en annan neurologisk sjukdom/skada kan också söka 
bidrag ur fonden.  Bidrag ges endast en gång per år och 
endast mindre belopp delas ut. Sista dagen för ansö-
kan är 15 mars och 15 okt. 

Petter Silfverskiölds Minnesfond
Bidrag kan sökas ur denna fond tiill barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning. Information och ansöknings-
blanketter se hemsidan: 
www.pettersilfverskioldsminnesfond.se
Ansökningstiden går ut den 10:e mars

Fonder

Stiftelsen Professorskan Betzie 
Johanssons MS-donation
Stiftelsen har till ändamål att i första hand främja vård av 
barn under 18 år, som drabbats av MS eller CP. 
Sista datum för ansökan är 15 april.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Stiftelsen ger bidrag till personer som har varaktig fysisk 
rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. 
Barn och ungdomar har företräde. Bidrag lämnas till 
ändamål som har samband med rörelsenedsättningen 
och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter 
och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. 
Sista ansökningsdatum är 28 februari. Blankett och 
mer information finns på www.norrbacka-eugenia.se el-
ler ring kontoret, 031-711 38 04.

ALS - Amyotrofisk Lateral Skleros

• Du som har diagnosen ALS 
• Du som är anhörig
• Du som är personlig assistent 
Är välkommen till träffar där du har möjlighet att ställa 
frågor, få värdefulla tips, få hjälp med ansökningar eller 
tala med någon i samma situation. Träffarna sker i sam-
arbete med Neuroförbundet Göteborg. Stina Roempke, 
LaSSe Brukarstödcenter håller i träffarna
Datum för vårens träffar: 
Torsdagarna: 1/2, 1/3, 5/4, 3/5
Tid:   Kl. 13.30 - 15.30
Plats:   LaSSe Brukarstödcenter, 
  Kämpegatan 3, Göteborg.
Anmälan senast två dagar innan varje träff.
Tel. för anmälan 031-84 18 50,  brev@lassekoop.se

Caféträff  för medlemmar med MS 
Vi träffas kl. 18.00 - 20.00, tisdag 13 februari i 
föreningslokalen, Arkitektgatan 2, Göteborg.
Ni är inbjudna till en fikaträff där vi samtalar om både 
högt och lågt. 
OBS! Dessa träffar är ENDAST för dig som har MS 
eftersom vissa ämnen som diskuteras är känsliga.
Anmälan till kansliet tel. 031-711 38 04, 
e-post: info.gbg@neuroforbundet.se
Kommande datum: 13/3, 10/4, 8/5, 12/6

Välkommna, hälsar Sara.

Diagnosträffar

Gymnastiken för dig med MS
Startdatum onsdag 21 februari. Tid är 18.15 - 19.30 
på Sahlgrenska, ingång Vita Stråket 13, ovanför där 
apoteket låg tidigare. 
Obligatorisk anmälan till kansliet för både nya och 
gamla deltagare, tel. 031-711 38 04, e-post: info.gbg@
neuroforbundet.se  
Avgift: 250 kr, för medlemmar i Neuroförbundet.
OBS! Avgiften skall vara betald innan kursstart till 
föeningens Plusgiro 1 21 30-1

Borgen, Lokalgrupp i Kungälv

Vi träffas på onsdagarna: 17/1, 14/2, 28/3, 18/4, 23/5 
kl. 13.30 i Missionskyrkan, Utmarksvägen 3, Kungälv. 
Välkomna, hälsar Inger tel 0303-21 11 28 
& Lars-Gunnar tel 0705-94 45 72

5



Muskelfonden firade 2017 20 års jubileum och har 
under åren delat ut 1,8 miljoner kronor till vetenskaplig 
forskning kring neuromuskulära sjukdomar.

Neuromuskulära sjukdomar är sjukdomar som drab-
bar muskulaturen vid antingen den perifera nervtråden, i 
nerv-/muskelförbindelsen eller i själva muskelfibern. Det 
finns 600 diagnoser och 100/ 100 000 invånare lider av 
en neuromuskulär sjukdom, vilket är en av de absolut 
dyraste sjukdomsgrupperna.

Vad har hänt de senaste 20 åren i Sverige 
och internationellt? 

Anders Oldfors, överläkare och professor på avdel-
ningen för patologi och Christopher Lindberg, överläkare 
och docent vid Neuromuskulärt Centrum på Sahlgren-
ska förklarade att det hänt oerhört mycket de senaste 
20 åren såväl inom diagnostik, metodik och genetik. 
Fram till 2017 har hela 450 gener som inverkar till neu-
romuskulära sjukdomar upptäckts. 

14 doktorsavhandlingar har gjorts i Göteborg och 

400 vetenskapliga artiklar kring ämnet har skrivits. 
Under åren har det anordnats kurser för såväl forskare 
som patienter och deras familjer. Christopher berät-
tade att när han gjorde en sökning på Pubmed sida 
med medicinska publikationer, så har det under dessa 
år kommit över 10 000 publikationer på bara Duchenne 
muskeldystrofi, varav över 4 000 publikationer handlade 
om behandling.

Klinik barn: Duchenne, Kongenital myopa-
thi, Dystrofia myotonika, SMA .

Niklas Darin, Överläkare och docent på Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus, likaså ledare för 
Centrum för Sällsynta Diagnoser inom Västra Göta-
landsregionen var nästa föreläsare. Han presenterade 
en översikt om symtombilden för neuromuskulära sjuk-
domar hos barn och tog upp Duchennes muskeldystrofi, 
Kongenital myopathi, Dystrofia myotonika och Spinal 
muskelatrofi (SMA). 

Han berättade bland annat att 1 på 1000 barn drab-

Muskeldagar 10 - 11 november 2017
Muskelfonden, Neuroförbundet Göteborg, Neuromuskulärt Centrum, SU, Barnneurologi-habilite-

ring DSBUS, SU/Östra, höll en två-dagars konferens om ärftliga muskelsjukdomar 10 - 11 novem-

ber 2017, på Gothia Hotell, Svenska Mässan i Göteborg. 
De var välbesökta och mycket uppskattade dagar av såväl deltagare som de 17 föreläsarna. 

Målet med dessa dagar var att öka kunskapen om ärftliga muskelsjukdomar hos såväl de drabbade, deras 
anhöriga och personer i deras närhet som sjukvårdpersonal och assistenter.  Och att därigenom förbättra 
förutsättningarna för en god livskvalitet för alla inblandade.

En fullsatt föreläsningssal på Gothia Hotell i Göteborg.

Kompassen
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bas av någon typ av muskelsjukdom och att SMA är en 
sjukdom som få känner till, men som 1 av 40 personer 
bär anlag för. Han berättade utifrån två nya artiklar som 
kommit kring SMA och behandling med genterapi. Han 
gick sedan vidare och talade kring Kongenital myopathi 
och tog bland annat upp att andningsmusklerna kan 
vara mer påverkade än musklerna i t ex extremiteterna. 
Niklas avslutade med att ta upp att muskeldystrofier där 
sjukdomen är ärftlig, oftast sitter i själva muskelväggen, 
och att det vid Duchenne är mamman som är anlags-
bärare och att 10 % av dessa kvinnor själva kan få lätta 
symptom på sjukdomen.

Klinik vuxna: Limb girdle, FSHD, Dystrofia 
myotonika

Christopher Lindberg och Magnus Rudenholm, 
specialistläkare i Neuromuskulära teamet på Sahl-
grenska talade därefter utifrån klinik vuxna och sjuk-
domarna Limb girdle, FSHD och Dystrofia myotonika. 
Christopher förklarade att vid muskeldystrofier förtvinar 
skelettmusklerna och blir då svagare, men sjukdo-
marna kan även påverka andra organ såsom hjärta, 
matsmältningskanalen och nervsystemet.

Därefter tog Magnus vid och talade om Dystrofia 
myotonika, vilket på vuxensidan är den vanligaste av 
muskelsjukdomarna. Denna sjukdom ger som namnet 
antyder dystrofi-förtvining och myotoni-muskelstelhet. 
Sjukdomen är ärftlig med 50 % risk att drabbas om 
en av föräldrarna är sjuk. Ju yngre personen är som 
utvecklar sjukdomen, desto fler symtom. 

Det finns ingen sjukdom som påverkar så många 
organ som DM gör. Det finns ännu ingen behandling 
för sjukdomen, utan endast för symtomen. Han talade 
även om FSHD, facioskapulohumeral muskeldystrofi 
och förklarade att precis som namnet säger påverkar 
sjukdomen ansikte, skulderblad och överarmar, men 
även andra muskelgrupper kan drabbas. Den ger skov 
av försämring och har ett väldigt komplext genetiskt fel 
som grund.

Diagnostik: Muskelpatologi
Anders Oldfors var nästa föreläsare och talade om 

diagnostik och förklarade hur en muskelbiopsi går till. 
De tar en bit stor som en ärta från muskeln, skär den 
i mycket tunna skivor och färgar in den för att den ska 
bli tydligare. De utför sedan ett flertal analyser för att 
utröna vilken sjukdom det handlar om utifrån karaktäris-
tika för de olika neuromuskulära sjukdomarna. 

Han berättade också om immunhistokemi, där 
man lokaliserar proteiner med hjälp av fluorescerande 
antikroppar. Om den inte fungerar kan man använda 
Western blot förklarade han, vilket är en molekylärbio-
logisk metod som används för att identifiera specifika 
proteiner med hjälp av antikroppar. Slutligen kan man 

via Patologen göra genetiska tester och utredningar där 
man idag känner till och kan analysera cirka 450 gener 
som är kända att orsaka muskelsjukdomar.

Hjärtat: utredning och behandling av hjärt-
komplikationer

Lars Klintberg, 
överläkare på Hjärt-
mottagningen Sahl-
grenska Universi-
tetssjukhus/Mölndal 
talade om vad som 
sker med hjärtat 
vid neuromusku-
lära sjukdomar. Han 
förklarade att det 
kan bli påverkan 
från både kammare 
som förmak. Arytmi 

(hjärtrytmrubbning) är mycket vanligt vid Dystrofia 
myotonika. Pacemaker som är en behandling som kan 
skydda mot långsamma hjärtrytmer, är därför mycket 
vanlig bland dessa patienter, var femte person med 
denna sjukdom har en sådan. 

När det gäller Duchenne så får alla redan i tonåren 
problem med hjärtat. Vid de övriga muskelsjukdomarna 
börjar man behandla hjärtat när man ser hjärtpåverkan, 
men vid Duchenne skall de ge förebyggande behand-
ling för att på så sätt kunna bromsa utveckling av 
hjärtproblem och i det långa loppet försöka ge en ökad 
livslängd. Lars berättade om olika tekniker för att upp-
täcka hjärtproblem: bland annat bandspelar-EKG och 
ultraljud av hjärtat.

Andning: Utredning och behandling av un-
derventilering

Holger Becker, specialistläkare på Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset förklarade, att för flera av de muskel-
sjukdomar som drabbar barn och vuxna finns en risk för 
en progressiv andningsmuskelförlamning. Han talade 
mycket om vad som sker när man har en underventile-
ring. När en person andas för dåligt samlas för mycket 
koldioxid i blodet. Han förklarade att det oftast inte är 
något fel på själva lungorna, utan orsakas av svaghet 
i andningsmusklerna, som leder till att patienten inte 
ventilerar lungorna tillräckligt. Underventilering kan ge 
symtom som morgonhuvudvärk och dagsömnighet. Är 
den långvarig kan den också orsaka svår bensvullnad 
pga. att det samlas vatten i kroppen. 

Holger förklarade hur man utreder eventuell under-
ventilering. Först görs en anamnes, sedan en klinisk 
undersökning, man gör en spirometri och man ser på 
blodgaser. Man kan sedan göra en nattlig mätning. Där 
kan man se att vid underventilering går syremättnaden 
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ner vid REM-sömn medan koldioxid går upp. Efter detta 
kan man se om patienten är i behov av hemventilator. 
Det finns tre olika sorters hemventilatorer CPAP- där du 
andas själv. BiLevelPaP-, vilken är vanligast vid neu-
romuskulära sjukdomar, vilken ger ett tryck. Sist har vi 
volymstyrd ventilation-för personer med svag andning. 
En hemventilator kan såväl förlänga livet som öka livs-
kvalitén för patienten.

Kuratorns uppgift
Malin Björkquist kurator i muskelteamet på NMC, 

SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karoline 
Snäckestrand, kurator, Neurosjukvården Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, berättade om hur de arbetar inom 
muskelteamet. De erbjuder patienterna såväl individu-
ella samtal, parsamtal och familjesamtal. Vid familje-
samtal utgår de från formuläret  ”Barnet i Centrum”. De 
använder sig även av andra metoder såsom preventiv 
behandlingsmetod och Beardslee ´s familjeintervention.

Sjuksköterskemottagningen, Dystrofia myo-
tonika- typ 1

Karin Håkansson, ansvarig koordinator och sjukskö-
terska för vuxna, Neuromuskulärt Centrum, SU.

Karin berättade att patienterna har årliga kontroller, 
vart annat år hos läkaren och vart annat år till sköters-
kemottagningen, vilket ersätter läkarbesök. På sköter-
skemottaningen kartlägger de patientens hälsohistorik, 
eventuella andra sjukdomar, ärftlighet med mera. De 
gör en social bakgrund, kontrollerar patientens minne, 
svårigheter att finna motivation med mera. De mäter 
andning och ser om det finns underventilering. 

De tryckte på vikten av att söka hjälp vid en förkyl-
ning, så den inte blir till en lunginflammation, vilket 
skulle vara svårt för patienter med dålig muskelfunktion 
att bekämpa. De ser om patienten får i sig tillräckligt 
med mat, om patienten har problem med mag-tarm och 
smärta. De ser om det finns en balans mellan träning 
och vila, om patienten upplever trötthet som kan bero 
på sjukdom eller underventilering. Om det finns smärta 
i ben, hand eller fingrar. De skickar vidare till fysiote-
rapeut, läkare och specialister på de olika områdena. 
Patienterna har även ett teambesök vart annat år. I 
teamet ingår neurolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, 
sjuksköterska och kurator.

Genetik vid muskelsjukdom
Christopher Lindberg berättade om nedärvning av 

anlag, vilket delas upp mellan dominant (starkt), reces-
sivt (svagt), x-bunden recessiv (könsbunden, sitter på 
x-kromosomen) och maternell (via modern) nedärvning. 
Bland de dominant nedärvda anlagen finns Dystro-
fia Myotonika, med 50 % risk att föra anlaget vidare. 
Blamx-kromosomer kan de bli friska bärare av den mu-
terade genen på sin ena X-kromosom. Söner till kvinn-

liga bärare av en muterad gen löper 50 procent risk att 
ärva sjukdomen då pojkar endast har en x-kromosom.
och. Döttrar löper samma risk att bli friska bärare av en 
muterad gen. 

Christopher förklarade hur de ställer diagnos och 
uppföljningsprogram för att utröna vilken typ av sjukdom 
ex. Dystrofia myotonika typ 1 eller 2. Han förklarade hur 
man kan spåra upp den muterade genen och utföra fos-
terdiagnostik för att avgöra om man vill fortsätta med en 
graviditet, ifall det visar sig att barnet har en viss sjuk-
dom. Han tryckte på vikten av att inte göra ett sådant 
test bara av nyfikenhet, utan att man måste ha bestämt 
sig innan hur man vill göra och att liten risk (1/200, 
0,5%) för missfall finns.

 Idag finns även preimplantorisk genetisk diagnostik. 
Det innebär att man utför diagnostik som är en typ av 
provrörsbefruktning under embryostadiet, där kvinnan 
genomgår en provrörsbefruktning och man sätter in 
enbart friska embryon.

Sexualitet och sexualrådgivning vid muskel-
sjukdom

Dorthe Forsell, sexualrådgivare talade om den 
påverkan som en sjukdom kan ha på vår sexualitet. 
Hon förklarade att anledningar till att vi har sex kan 
vara av kärlek, men också av lust, vana, för att hantera 
svåra känslor eller som en rehabiliterande åtgärd för att 
nämna några. 

Hon talade om hur normer spelar in för vår syn på 
sex och att sex inte alltid kan vara så spontant, utan 
kan behöva planering. Dorthe förklarade att sex är 
så mycket mer än penetration och att man minsann 
kan ha sex med kläderna på. Hon talade om hur våra 
kroppsliga problem såsom smärta, trötthet, dysfunk-
tion, känselbortfall, erektionsproblem kan bli till sexuella 
bromsar. Likaså om sexuella gaspedaler såsom att hålla 
sig hälsosam, våga använda sin fantasi, sexhjälpmedel 
och vikten av en god kommunikation och likvärdighet.

Hjärnan: minnes- och koncentrationsstör-
ningar

Stefan Winblad, psykolog och lektor och Magnus 
Segerström, psykolog, talade om hur trötthet kan ge 
många kognitiva problem, men att personer med Du-
chenne eller barnvarianten av Dystrofia Myotonika 
löper större risk för denna typ av problem. Tyvärr finns 
det ingen medicin som tar bort detta, men motion, att 
umgås med dem vi tycker om och intellektuell stimulans 
kan lindra.

Sedan tog Magnus över och berättade att han hjäl-
per sina patienter med att finna en balans mellan träning 
och vila och likaså mellan vakenhet och uppmärksam-
het. Han hjälper dem att skapa mening och lära sig att 
kommunicera sina känslor som ångest, depression eller 
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andra känslor som kan uppkomma. 
Magnus förklarade att han hjälper till inom såväl 

normalpsykologi (krisperspektiv), organpsykiatri (accep-
tans, anpassning och finna strategier)samt allmänpsy-
kiatri (mana till aktivering och att komma ifrån ångestens 
inverkan på att undvika saker som verkar farliga).

Förhållningssätt till nedsatt muskelkraft hos 
Barn

Ulrika Edofsson, arbetsterapeut på Neuromuskulärt 
Centrum, Sahlgrenska representerade muskelhabilite-
ringsteamet för barn och berättade om vad de gör. Hon 
gav generella råd vid träning och förklarade att personer 
med muskelsjukdomar skall ha låg belastning och trä-
ning som ger förbättrad uthållighet. Det kan vara svårt 
att få barn att utföra ren konditionsträning och ståträ-
ning, men med vanlig lek och aktivitet kan man göra det 
roligare. Att cykla på en vanlig- eller en anpassad cykel, 
likaså bad och simträning är bra träningsformer. Om 
barnet har möjlighet att delta i den ordinarie skolidrotten 
med eventuell anpassning så är det väldigt bra. 

Ulrika talade om strama muskler och hur man kan 
stretcha vad- och höftmuskeln för bättre funktion. Hon 
visade hur bra en korsett kan fungera för barn med 
skolios och viloortos för handleder. Hon tryckte på vikten 
av rätt rullstol vid rätt tillfälle, för att barnet skall kunna 
spara på sina krafter. Ulrika berättade om hjälpmedel 
såsom t.ex. läsplatta, appar, barnmus, trackball och 
minijoystick som kan underlätta barnets vardag. Hon av-
slutade med att berätta att hon även arbetar med barnet 
kring tidsplanering och att motivera till intressen såsom 
t.ex. radiostyrda bilar, bowla med hjälp av ”Gotlandsrän-
nan” och elhockey.

Förhållningssätt till nedsatt muskelkraft hos 
Vuxna

Karin Håkansson, sjuksköterska på Neuromuskulärt 
Centrum förklarade att de har cirka 1 000 patienter 
med olika neuromuskulära sjukdomar. De har ett 
tvärprofessionellt team, som består av sjuksköterska, 
läkare, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, 
dietist och neuropsykolog. På mottagningen på NMC  
kan de hjälpa till med utredning, diagnostik, uppföljning 
och eventuell behandling. Frågor besvaras oftast av en 
sjuksköterska som sedan kan skicka patienten vidare till 
rätt person inom teamet.

Elisabet Hammarén, fysioterapeut och medicine dok-
tor talade om träning i alla dess former. Hon berättade 
om de olika typerna av träning som fysioterapeuterna 
på NMC kan hjälpa till med, såsom andnings-, avslapp-
nings-, belastnings-, avlastnings-, konditions-, rörelse-, 
rörlighets-, balans-, styrke-, gruppträning och träning i 

varmvattenbassäng.
Hon förklarade att syftet med träning kan vara att öka 

blodcirkulationen och öka och bibehålla funktion. Elisa-
bet tryckte på att vid konditionsträning skall träningen 
vara lätt, något ansträngande, men inte mer ansträng-
ande än att man skall kunna föra ett samtal samtidigt. 
Måttlig träning är bra, men för mycket eller för intensiv 
kan ge smärta och muskelskador. Hon avslutade med 
att säga att den bästa träningen är den som blir av.

Sedan tog Ulrika Edofsson vid och talade om hjälp-
medel, energibesparing och ergonomi. När det gäller 
hjälpmedel så skall de användas för att hjälpa till att 
kompensera en funktions- och aktivitetsnedsättning. 
Ett hjälpmedel kan vara en förutsättning för att kunna 
vara delaktig och få en god livskvalitet. Därför är det 
viktigt att personen själv får vara med och bestämma 
vilket hjälpmedel hon/han behöver. När det kommer till 
ergonomi så är det viktigt att finna något som gör att du 
sitter och står bra för att på så sätt minska på ansträng-
ningen. Genom att göra goda val, finna nya lösningar 
och lära sig att prioritera, planera och pausa får du mer 
energi till att göra fler aktiviteter.

Vad betyder en diagnos, att leva med mus-
kelsjukdom - olika perspektiv

Bengt Johansson och Ulrika Edofsson, arbets-
terapeut,samtalade kring förhållningssätt och attityd till 
att leva med en muskelsjukdom. Bengt berättade utifrån 
ett att-ett-leva-med-perspektiv. Han förklarade att han 
fick symptomen på sin muskeldystrofi under tonåren och 
att för honom har det varit viktigt att vara nyfiken och 
envis för att klara av sin situation. 

Det har även varit viktigt att finna motivation och få 
känna frihet liksom att finna meningen med livet sade 
han. För Bengt har hans jobb varit oerhört viktigt. De 
talade om att det inte bara är kroppsliga problem man 
kan få vid en kronisk progressiv sjukdom, utan även 
känslomässig påverkan såsom depression. 

Det är viktigt att leva efter och fokusera på det man 
kan, inte på det som inte längre fungerar. Bengt tryckte 
på vikten av att våga ta hjälp, att våga tro på sig själv 
och sträva efter meningsfullhet och en god livskvalitet. 
Man kan bli deprimerad, men det är viktigt att ta sig ur 
depressionen. Bengt sade att hans sjukdom inte be-
gränsat honom trots att han sitter i rullstol. Han har bl a 
kunnat vara ute och resa mycket.

Presentation av några projekt som fått bi-
drag från Muskelfonden

Christopher Lindberg presenterade tre av de många 
projekt som fått pengar från Muskelfonden från 2003 
och fram till idag. Det första projektet fick bidrag 2013 
och var forskning kring ”Nemalin myopati”, vilket blev 
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fem publicerade artiklar vilka presenterade en del nya 
genetiska fynd på området. Det andra projektet som 
han presenterade fick pengar 2016 för ”Förmåga till 
aktivitetsutförande hos barn, ungdomar och unga vuxna 
med Dystrofia Myotonika typ1”. Det tredje projektet som 
presenterades fick pengar 2012 och hette ”Olika kliniska 
aspekter på njurfunktion hos patienter med primär mus-
kelsjukdom”.

Nutrition över/undervikt
Signe Gottfridsson, dietist talade om viktiga föränd-

ringar som ger en bättre hälsa och energibalans. Hon 
förklarade att alla borde öka på grönsaker, baljväxter, 
frukt, frön, fisk och skaldjur. Byta ut vitt mjöl och feta 
mejeriprodukter och begränsa charkprodukter, rött kött, 
drycker med socker, salt och alkohol. Fetter som är 
mättade bör man undvika medan omättade fetter är bra 
fetter. Det är oftast bra att ta kontakt med en dietist i 
ett tidigt skede av sjukdomen för att göra en nutritions-
utredning. Vid en sådan utredning ser de till vikt, BMI, 
aptit, mun- och tandstatus, mag- tarmfunktion och gör 
en kostanamnes (livsmedelsval, vätska, måltid, hur ofta 
och hur mycket du äter). 

Hon talade sedan om varningssignaler vid dysfagi 
(sväljsvårigheter) att det kan vara att aptiten minskar, 
viktminskning och att personer undviker att äta. Signe 
gav exempel på olika livsmedel som kan orsaka pro-
blem. Helt kött, kokt ris, knäckebröd, småkakor, mjukt 
bröd, fröer, nötter, blandande konsistenser, råa grönsa-
ker mm. 

Hon talade sedan om åtgärder vid dysfagi, såsom 
energi och proteinrik kost, bra fettkällor och färdiga mel-
lanmål. Signe förklarade att om man anpassar konsis-
tensen på maten och dricker kolsyrade drycker, så kan 
det underlätta och likaså timbalkost som är speciellt 
framtagen för personer med denna typ av problema-
tik. Man kan även använda förtjockningsmedel för att 
drycken skall bli lättare att få i sig.

Signe gick vidare och talade om förebyggande och 
behandling av nutritionsproblem. Hon gav kostrådet vid 
långsam matsmältning att man skall äta mjuka konsist-
stenser och att man skall äta kokta grönsaker. Har man 
övervikt så kan man få hjälp med att få kontroll över sin 
vikt med hjälp av dietist och regelbundna måltider. Det 
är viktigt att inte belöna sig själv med mat, utan det är 
bättre att belöna med någon rolig aktivitet. För de som 
går på kortisonbehandling gav hon rådet att äta regel-
bundet, undvika söta drycker, äta fiberrik kost och kost 
som är rik på kalk och vitaminer. Hon nämnde även 
sondmatning via PEG-knapp.

Sväljning, tal
Malin Sixt-Börjesson, logoped på SU/Sahlgrenska 

berättade att vi sväljer 600 gånger per dygn och förkla-

rade sedan hur sväljningen fungerar, vilket är betydligt 
mer komplicerat än man kanske tror. Det kan uppkom-
ma många problem vid sväljning såsom dysfagi, läcka-
ge vid läpparna, svårigheter att bearbeta maten, svårig-
heter att svälja ner, felsväljning, hosta och problem med 
saliv. Malin förklarade att hon som logoped vid Dysfagi 
gör en bedömning av munmotoriken, en sväljscreening, 
observerar patienten under måltid och utför en rönt-
gen eller en fiberendoskopisk undersökning. Malin gav 
samma tips på åtgärder för mat och dryck som Signe 
gjort men nämnde även att ändra sittställning och äta i 
lugn och ro som viktiga aspekter. Hon talande också om 
vikten av en god munhygien, särskilt om patienten har 
svårt att få bort mat ur munnen.

Malin talade vidare om tal och språk och förklarade 
hur hela talapparaten fungerar med ett samarbete mel-
lan diafragma, stämband, mun och näsa. Hon förklarade 
att när man har problem med dysfagi kan man även 
få problem med att kunna tala tydligt, lagom fort och 
lagom högt. Hon förklarade att efter att man gjort utred-
ning med diverse olika test kan hon ge en behandling, 
information, diskutera strategier och berätta om olika 
alternativa kommunikationer/hjälpmedel såsom Taltjänst 
vid mötet, samtal, Dart och kommunikations och dator-
resurser.

Forskningsfronten - i Göteborg 2017 och 
behandling idag och imorgon

Mar Tulinius, överläkare och professor på Drottning 
Silvias Barn- och ungdomssjukhus och Christopher 
Lindberg berättade om vilken forskning som gjorts 
under 2017 i Göteborg. Christopher presenterade bland 
annat att de här i Göteborg var först i Skandinavien med 
att ge Myozymebehandling till patienter med Pompes 
sjukdom. Han talade sedan om alla framsteg som gjorts 
på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus liksom 
regionhabiliteringen. Han nämnde då optimering av 
hjärtmedicinering, att de börjat förskriva D-vitamin och 
kalk för förbyggande som några exempel. 

Christopher gick vidare och talade om framtida 
behandlingar och nämnde att de kommer att fortsätta 
karaktärisering av ärftliga neuromuskulära sjukdomar 
och att forskningen kring njurfunktion hos patienter med 
primär muskelsjukdom fortsätter.

Mar tog sedan vid och berättade om det aktuella 
forskningsläget för Duchenne muskeldystrofi (DMD) och 
spinal muskelatrofi (SMA). Han förklarade att det pågår 
ett flertal läkemedelsstudier för DMD. Bland annat en 
fas 3 studie på ett läkemedel från Sarepta. Det görs ett 
flertal studier på pojkar med denna sjukdom för att finna 
en medicin som angriper orsaken till sjukdomen. Det 
görs även studier på gene editing, vilket innebär att man 
går in och tar bort oönskad del av DNA för att få bort 
sjukdom. 
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För SMA kommer en ny genterapi till Europa under 
2018. Denna genterapi innebär att man i ett virus lagt 
in en normal genkopia, som ersättning för den sjuka 
genen, vilken sedan ges i blodet och som kan ta sig 
igenom blodhjärnbarriären. Detta ger som följd en bättre 
motorisk funktion. Det bedrivs även forskning på medi-
cin man skall svälja, som skall återskapa SMA-proteinet. 
De avslutade med att tala om nya behandlingar och 
nämnde bland annat Spinraza för behandling av SMA. 

Spinraza har visat sig väl fungerande och har blivit god-
känt för behandling inom EU för de svåraste formerna 
av SMA. 

Hoppet inför framtiden är stort.

Caroline Persson
Råd & Stöd Neuroförbundet Göteborg

http://www.agrenska.se/om-oss/aktuellt/Konferensdagar-om-sallsynta-diagnoser/

Konferenser om sällsynta diagnoser
Hur kan vi arbeta tillsammans för att förbättra livsvillkoren för personer med sällsynta diagnoser? Välkommen till 
Folkets Hus i Göteborg den 28 februari och den 12 april 2018, och ta del av och fördjupa dina kunskaper om 
sällsynta diagnoser, ställ frågor och knyt nya kontakter.
Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser Väst, i samarbete med Ågrenska och Nationella Funktionen
Sällsynta Diagnoser.  Läs mer under länken nedan.
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