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Det var när Lucas Knies var dryga året som han fick sin diagnos – han lider av en svår 

ämnesomsättningssjukdom som bara fyra personer till i Sverige har. Sjukdomen är ärftlig 

och tillhör sjukdomsgruppen mukopolysackaridoser, MPS-sjukdomar. Läkarna har tidigare 

stått handfallna men forskningen har gått framåt och behandling för dessa sjukdomar 

håller på att utvecklas. De familjer som får beskedet att deras barn är svårt sjukt vill ofta ha 

kontakt med andra människor som befinner sig i samma situation. Informationsbehovet är 

stort och i juli 2005 startade MPS-föreningen för alla MPS-sjuka och deras familjer.
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Reportage 

Lucas vill vara som alla andra 

För drygt fem år sedan konstaterade läkarna att Lucas Knies lider av en ovanlig 

ämnesomsättningssjukdom, en så kallad MPS-sjukdom. 

– De sa att vår son skulle dö, berättar mamma Caroline sammanbitet. 

I dag är Lucas en sprallig kille som stolt talar om att han minsann ska bli polis 

och präst när han blir stor. 

– Präst? frågar Caroline förvånat medan hon försöker få Lucas att sätta sig ner. 

– Ja, polis och präst ska jag bli, säger Lucas bestämt medan han kavar upp och ner för 

den senapsgula fåtöljen. 

Varför han vill bli just präst får mamma aldrig reda på för Lucas har bytt ämne långt 

innan hon ens har hunnit öppna munnen. 

– Och sen ska jag ha hundra barn också, fortsätter han. 

Vid en första anblick förefaller Lucas vara som vilken annan sjuårig pojke som helst. 

Det är först efter en stund som jag märker att Lucas haltar lite på det ena benet, men det är 

också i princip allt. Han är lite kortare än normalt men det är inte på något vis 

iögonfallande. 

Familjen Knies bor i en vanlig fyrarumslägenhet utanför Solna, och Lucas går i en 

vanlig förskola bara några kvarter därifrån. Men Lucas är ingen vanlig kille. Fast han bara 

är sju år har han tillbringat mer tid på sjukhus än de flesta av oss någonsin kommer att 

göra. 

Lucas och hans drygt tre år yngre bror, Ludvig, har tröttnat på att sitta i soffan och är i 

full fart med att göra om bordet i familjens vardagsrum till ett pingisbord. Duken som 

tidigare låg på bordet ligger nu i en hög på soffan. I bokhyllan hämtar Lucas fyra av 

familjens videofilmer och radar upp dem efter varandra på bordets mitt. Emil i 

Lönneberga, Madicken, Hitta Nemo och Byggare Bob. Den sista är Lucas favorit. 

– Här har vi nätet, säger Lucas nöjt när han är klar. 

Ludvig tittar på videofilmerna som ska föreställa nätet men ser inte fullt lika belåten ut. 

– Jag vill ha två nät, säger han truligt och börjar ta ner fler filmer från bokhyllan. 

– Men Ludvig! Man kan faktiskt inte ha två, säger Lucas. 

Ludvig börjar gråta för han är helt säker på att man kan ha så. Syskongnabbet har 

startat och mamma får rycka in för att försöka medla mellan bröderna. Efter många om 
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och men enas de om att de ska ha ett nät, för det är så proffsen har när de spelar pingis på 

tv. 

Ett svårt besked  

När Lucas var dryga året genomgick han en stor medicinsk utredning eftersom han hade 

en utbuktning i nedre delen av ryggen. Många prover senare fick Lucas diagnosen Hurlers 

sjukdom. 

– Varken jag eller min man, Leif, hade hört talas om sjukdomen tidigare, berättar 

Caroline. Vi hade länge misstänkt att något inte stod rätt till i och med att Lucas rygg var 

som den var, men vi hade aldrig kunnat föreställa oss att det var så allvarligt. 

Hurlers sjukdom, eller MPS I som den också kallas, är en ovanlig 

ämnesomsättningssjukdom och utöver Lucas finns det bara fyra barn till med samma 

diagnos i Sverige. Dessa barn saknar ett enzym som gör att kroppen inte kan bryta ned 

vissa skräpämnen, så kallade mukopolysackarider. Dessa lagras istället in i kroppens 

vävnader, något som leder till att flera av kroppens organ tar skada. Sjukdomen eskalerar 

och många av de sjuka barnen går en tidig död till mötes. 

– Det var ofattbart, säger Caroline med eftertryck och tittar på Leif som sitter på andra 

sidan köksbordet. Vi trodde att vi skulle förlora honom. 

Mitt i detta mörker fick de reda på att en benmärgstransplantation skulle kunna bli 

Lucas räddning. Med denna behandlingsmetod ersätts mottagarens egna benmärgsceller 

med en givares friska som successivt börjar dela med sig och producera det saknade 

enzymet. Innan det görs slås mottagarens egna benmärgsceller ut med hjälp av cellgifter. I 

dag, med ny benmärg och opererad rygg mår Lucas mycket bättre. Den nya benmärgen 

producerar det enzym som Lucas saknar vilket gör att hans organ inte längre är fulla av 

inlagringar. Men hur gammal Lucas kommer att bli vet inte läkarna eftersom de ännu inte 

kan så mycket om sjukdomen. 

Caroline reser på sig för att ta fram några videoband som de har med Lucas från hans 

tid på sjukhuset. Lucas bänkar sig snabbt eftersom han på barns vis gillar att se sig själv på 

tv. 

– Titta mamma, den där pojken har ont, säger Lucas och pekar menande på tv-bilden 

samtidigt som han försöker få Ludvig att sluta klättra på honom. 

Caroline frågar Lucas varför han säger ”den där pojken” när det är han själv som är på 

tv:n. Lucas tittar på henne men något svar kommer inte. ”Den där pojken” har ett 

oproportionerligt stort huvud i förhållande till den lilla barnkroppen. Ögonen sitter brett 

isär och ramas in av två stora svarta, buskiga ögonbryn. Magen putar ut åt sidorna. och det 
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syns att det beror på något annat än fetma, för i övrigt är Lucas smal. Längs ryggraden 

växer centimeterlångt svart hår. Den kraftiga hårväxten beror på en medicin som Lucas 

fick för att hans kropp skulle kunna ta emot den nya benmärgen. Magen står ut eftersom 

Lucas organ inte alls mår bra och är kraftigt förstorade. 

– Det var fruktansvärt, säger Caroline. Innan läkarna började behandla Lucas var en av 

mina värsta farhågor att Lucas skulle få hår på kroppen, och det fick han ju. Han såg ut 

som en liten apa. 

– En dag när jag var ute och gick med Lucas i Hagaparken kom en äldre man fram och 

undrade vilket land vi hade adopterat honom från, berättar Leif. Jag minns inte vad jag 

svarade, jag tror inte ens att jag orkade förklara. 

Ludvig som nu har ryckt och slitit i Lucas en bra stund får en kudde i huvudet. Lucas 

har tröttnat på honom. Helst av allt vill han vara som alla andra. Men det spelar ingen roll. 

Hans vardag kommer ändå att kantas av ständiga kontroller och läkarbesök. 

Läkarkontroll 

Det är en grå onsdagsmorgon i slutet av november. Lucas kliver in på Huddinge sjukhus 

gråa entrématta. Längst bort i den långa korridoren ligger Barngatan där hans läkare håller 

till. Eftersom Lucas är hungrig och det är någon timme kvar till lunch inhandlas en banan 

på Pressbyrån. 

– Och en Kexchoklad, säger Lucas och ger mamma och pappa en bedjande blick. 

Mamma nickar. 

Lucas sträcker sig efter en av kakorna som ligger på den översta hyllan. Bäst ligger 

högst upp verkar han tänka. Nöjd och glad travar han ut från Pressbyrån med mamma och 

pappa i släptåg. Lillebror Ludvig är inte med eftersom han är på dagis som vanligt. Lucas 

hann bara gå till skolan en stund på morgonen, sedan fick han ta ledigt resten av dagen. 

Människor går fram och tillbaka i korridorerna. Någon har bråttom och springer. Väl 

framme på Barngatan väntar hissen som leder till våning fem. Lucas skyndar sig att trycka 

på knappen så att någon annan inte hinner före. Han är även snabb ut ur hissen och fram 

till dörren till mottagningen, för han vet precis vart vi ska. Han har varit där förr. 

– Lucas, hej på dig, säger systern i receptionen och skrattar. Du kommer väl inte ihåg 

vad jag heter? Birgitta heter jag. 

– Det visste faktiskt jag, svarar Lucas bestämt och förklarar att en av hans fröknar i 

skolan också heter det. 

– Kom så ska vi väga och mäta dig, säger Caroline. 
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– Nääe! Jag vill inte, protesterar Lucas och vänder ryggen till. 

– Varför inte det? Mamma vill jättegärna veta hur mycket du har växt. Alla säger ju att 

det syns på dig och då är det mycket roligare att veta hur många centimeter det är, eller 

hur? 

– Nääe, säger Lucas en gång till. 

När han till sist har blivit både vägd och mätt är det dags att träffa doktor Gunilla 

Malm. Lucas följer snällt med mamma och pappa även fast han mycket hellre skulle vilja 

gå till lekterapin. 

På lekterapin är det meningen att barn ska få möjlighet att hantera de saker som de 

upplevt i samband med sin sjukhusvistelse. Tanken är att man genom lek och aktivitet ska 

vårda det friska hos barnet. 

Gunilla ser glad ut när Lucas kommer in genom dörren. De småpratar lite och sedan 

får han tillåtelse att springa iväg till lekterapin. Som väntat berättar Gunilla att Lucas 

skellett inte har utvecklats tillräckligt för att han ska slippa en höftoperation. Till följd av 

sjukdomen är passformen på Lucas skelett nämligen inte lika bra som den är på vanliga 

barn, något som gör att han är stel i lederna och har värk i höfterna. 

För en utomstående är det stundvis svårt att hänga med eftersom det inte bara är 

Gunilla som vant slänger sig med läkartermer. Även Caroline och Leif är väl förtrogna 

med uttryck som förtjockningar och inlagringar. 

Efter en stund konstaterar Gunilla bekymrat att det finns en rad frågor som hon inte 

har något svar på, trots att hon har jobbat med MPS-sjukdomar i flera år. 

– Ni ställer så klyftiga och bra frågor. Jag tycker att jag har lyssnat och tänkt så mycket 

på det här men ändå finns det alltid nya frågor där man inte riktigt har tänkt till. Någon ger 

en förklaring på en föreläsning och så köper man den men det kanske egentligen inte är 

någon bra förklaring. 

Diskussionen fortsätter både länge och väl. Tillsammans med Gunilla försöker de 

samordna Lucas sjukhusbesök så gott det går, allt för att han ska behöva vara borta från 

skolan så lite som möjligt. Caroline berättar om Lucas kompis Elliot som också har 

Hurlers sjukdom. 

– Det roliga är att Lucas säger att han hoppas att Elliot också behöver operera 

höfterna eftersom han får sitta i rullstol då, och det är ju kul! 

Gunilla skrattar. 

– Är det inte härligt att höra hur ungar tänker?
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Sjukhus kräver tålamod 

Lucas har både hunnit spela pingis och minigolf men mamma och pappa sitter fortfarande 

och pratar med Gunilla när han kommer tillbaka. Han kryper snällt upp i Carolines knä 

och sitter tyst en lång stund. 

– Jag vill gå nu, säger han till sist när han har väntat i något som för honom är en 

riktigt lång stund. 

Ingen hör vad Lucas säger. 

– Jag vill gå nu, försöker han igen. Den här gången med lite högre röst. 

Lucas tycker att mamma och pappa har pratat klart med Gunilla nu. Till sist har det 

blivit dags för lunchpaus. Pannkakorna väntar i restaurangen. Efter lunchen ska Lucas 

träffa flera läkare som ska diskutera hans sjukdom.  

Lucas neurokirurg, Ingrid Olsson Sernlund ska kontrollera shunten som Lucas har 

inopererad i bakhuvudet. En shunt är en sorts kateter som avleder överskottsvätska från 

hjärnan till buken med hjälp av en slang. Utan den skulle hans huvud bara ha växt och växt 

och blivit alldeles för stort i omfång eftersom den vätska som alla människor har i huvudet 

inte rinner som den ska på Lucas. 

– Får jag kolla en sak Lucas? frågar Ingrid och sätter sig på huk bredvid honom. 

– Näe, jag vill inte! nästan skriker Lucas som reser på sig och går mot dörröppningen 

med bestämda steg. 

– Vart ska du då? frågar Leif. 

– Till lekterapin! 

Det är sent på dagen och Lucas slipper den sista undersökningen. 

– Han är en tålig kille, säger Ingrid. 

– Ja, det är väl i och för sig bara ett sundhetstecken att han protesterar, säger Caroline. 

Men det har gjort det mycket jobbigare för oss eftersom man måste lirka hela tiden. 

En stund senare avslutas mötet och Caroline och Leif går för att hämta Lucas. 

På lekterapin är Lucas fullständigt absorberad av ett spel. Personalen på lekterapin 

känner Lucas väl eftersom han har tillbringat mycket tid på sjukhuset. För den oinvigde 

krävs inte lång stund för att märka att dessa personer betyder mycket för Lucas. 

– Har du några med bruna ögon? frågar Lucas spänt. 

– Näe, svarar kvinnan på lekterapin. Då får du ta bort alla med bruna ögon. 

– Har din röda glasögon? 

Lucas skakar på huvudet. 

– Har din rött skägg? frågar Lucas och tittar förväntansfullt på sin motståndare. 
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– Ja! det har jag, vilken bra fråga Lucas. Då får du gissa vad min heter. 

– Finn, svarar han triumferande. Lyckan lyser i hans ögon. 

Lucas och kvinnan på lekterapin har precis spelat klart barnspelat ”Vem där”. Genom 

att ställa en serie ja- eller nej-frågor ska du lyckas lista ut vem motståndarens mystiska 

person är. 

När Lucas har spelat både tv-spel, pingis och hockey med pappa lämnar familjen 

sjukhuset. Lucas släpar benen efter sig. Det har varit en händelserik dag som har tagit på 

krafterna. Innan vi skiljs åt bestämmer vi att vi ska ses och bada på Astrid Lindgrens 

barnsjukhus kvällen därpå. 

Lekens värld 

– Ett, ett, två, lätt att slå! ropar Lucas och plumsar i vattnet. 

Ramsan har han fått lära sig i skolan för att komma ihåg numret till SOS alarm, men 

den är visst användbar i badhuset också. 

– Lucas, du kan väl visa att du kan simma en bit? säger Leif. 

Lucas simmar men han har svårt att riktigt få till bentagen. De simmar bort till 

kortändan av den 70 kvadratmeter stora bassängen. Där är nämligen väggen gjord i glas 

och en bit bort hänger en stor spegel. Pappa kan därför lätt visa Lucas hur ordentliga 

bentag ser ut. 

I andra änden av bassängen kastar två äldre killar boll till varandra. Lucas tycks vara 

mer intresserad av att titta på vad grabbarna gör och bryr sig inte alls om vad pappa 

försöker visa honom. Förmodligen vet han mycket väl hur man ska göra med benen, men 

det är inte lika lätt för Lucas att lära sig att simma som det är för andra barn eftersom han 

är så stel i lederna. Ludvig har flytpuffar på armarna och med benen tar han stora fina tag. 

När Lucas har försökt öva med pappa en stund tröttnar han och vill leka istället. Han 

kravlar sig upp på bassängkanten. Han häver sig inte upp lika smidigt som Ludvig, men 

upp kommer han. 

Den 6 februari skall Lucas få sin höftoperation, något som förhoppningsvis kommer 

att göra att han inte är lika stel och klumpig i sitt sätt att röra sig. 

– Vill ni se när jag ska kasta boll? ropar Lucas glatt medan han samlar ihop de flesta av 

simhallens bollar. 

Leif har hjälpt grabbarna att få en flytande basketkorg i vattnet och det är däri Lucas 

har tänkt att hans bollar ska hamna. 

 9 (21)



– Ett, två, tre! ropar han och det syns att han riktigt tar i med hela kroppen för att få iväg 

bollen. 

Tiden har runnit iväg och om en stund ska bassängen användas till babysim. Det har 

blivit dags att gå upp. Lucas plumsar tillbaka ner i vattnet oavsett vad pappa säger. 

– Jag vill inte gå upp.
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Faktaruta 

Vad är en MPS-sjukdom? 

MPS står för mukopolysackarider, det vill säga delvis nedbrutna proteiner som lagras 

in i kroppen hos barn med MPS-sjukdomar. Orsaken är en ärftlig genetisk defekt 

som gör att man inte kan producera det enzym som annars hade haft som uppgift att 

bryta ner mukopolysackariderna. Barnen är relativt välmående vid födseln men blir 

sjukare allt eftersom inlagringarna ökar i kroppens organ. Det finns sex olika MPS-

sjukdomar som orsakas av olika enzymdefekter, MPS I-VII. Då MPS V orsakas av 

samma enzymdefekt som MPS I har beteckningen MPS V slopats. 

MPS I: Hurler, Hurler-Scheie eller Scheie 

Det finns tre typer av MPS I: Hurler, Hurler-Scheie och Scheie. De två sistnämnda är 

mindre allvarliga former av MPS I. Hurlerpatienter har trånga luftvägar, hjärtproblem, 

kortväxthet, tilltagande ledstelhet och skelettmissbildningar, förstorad lever och 

mjälte samtidigt som de ofta har syn- och hörselnedsättningar. De är sena i sin 

mentala utveckling och dör ofta i förtid. En enzymbehandling är utvecklad men den 

behandlingsform som främst rekommenderas är benmärgstransplantation. I Sverige 

finns fem barn med MPS I. 

MPS II: Hunter 

Det finns en mild och en svår variant av denna sjukdom, vid den milda formen av 

sjukdomen blir inte barnet mentalt påverkat. Endast pojkar drabbas av Hunter. De har 

förstorad lever och mjälte vilket gör att de har utputande mage, ofta med navelbråck. De 

har även tilltagande lung- och hjärtproblem, stela leder samt hörselproblem. För 

närvarande finns fem pojkar med Hunter. Enzymbehandling är under utveckling. 
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Personporträtt 

Behandling möjlig för ovanliga sjukdomar 

Hon är docent i pediatrik och arbetar som överläkare vid Huddinge 

Universitetssjukhus. För tio år sedan grundade Gunilla Malm ett kunskapscenter 

för MPS-sjukdomar, något som finansierades av Socialstyrelsen. 

Vi har bestämt möte klockan tio i hennes arbetsrum. Tjugo minuter sen skyndar hon in 

i rummet med en pärm på armen. I sista sekund hade hon blivit tvungen att ta emot en 

patient. 

– När jag ansökte om att få starta ett kunskapscenter var det ingen mer än jag som var 

intresserad av de här sjukdomarna. Det fanns varken behandling eller bot, det var bara 

elände, säger Gunilla Malm och ler vagt. 

Hennes mål med kunskapscentret är att sprida information om MPS-sjukdomarna, 

något som hon bland annat gör genom att ge föreläsningar. Samtidigt vill hon 

vidareutveckla habiliteringsmetoder för att de sjuka barnen ska få bästa möjliga hjälp. 

Habilitering syftar till att minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan 

medföra i det dagliga livet. 

I dag utgör kunskapscentret en del av Socialstyrelsens kunskapsdatabas om små och 

mindre kända handikappgrupper. Till dessa räknas sjukdomar eller skador som finns hos 

högst 100 personer per miljon invånare. 

Gunilla börjar med att visa små foldrar som hon har med bilder på amerikanska barn 

med MPS-sjukdomar. 

– Det är egentligen sådant som man skulle vilja sätta i händerna på Försäkringskassan 

för att de ska förstå vad det är jag talar om, säger Gunilla. 

I och med att det inte är många som ens känner till dessa sjukdomar är det svårt för 

omgivningen att förstå hur de påverkar de sjuka barnen och deras familjer. Det lilla häftet 

består av bilder på en flicka med MPS I, Hurlers sjukdom. Text skulle bara vara 

överflödigt. På de första bilderna är hon riktigt liten. På den sista bilden är hon nio år 

gammal. Gunilla kniper ihop ögonen medan hon berättar. 

– Förmodligen dog hon kort efter att bilden tagits. Flickan kan inte ha levt länge till 

med tanke på hur påverkad hennes kropp ser ut att vara på bilden. 

Eftersom flickan inte är benmärgstransplanterad har hon fullt av inlagringar i kroppen. 

Hennes organ är kraftigt förstorade vilket gör att kroppen ser svullen ut. 

Sjuåriga Lucas Knies är egentligen Sveriges första lyckade fall vad gäller 

benmärgstransplantationer på Hurlerpatienter.
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Ensam expert  
Att Gunilla skulle vara den enda kunniga läkaren i Sverige är inget hon vill kännas vid. 

– I och med att jag är intresserad av sjukdomarna har jag hela tiden följt med i 

forskningen. Det gör väl att jag är den som just nu kan mest i Sverige. Men egentligen är 

det bara att läsa in sjukdomarna, tillägger hon blygsamt. 

Trots att hon hela tiden gör sitt bästa för att hänga med i utvecklingen finns det 

fortfarande många frågor som hon inte kan svara på. 

– När jag var yngre var det svårare att acceptera att det inte finns svar på alla frågor. 

Det har varit väldigt svårt att vara ensam om viss kunskap, men i dag är det annorlunda . 

Jag diskuterar med mina kollegor och har inte de något svar så finns det helt enkelt inget 

svar. Det man får göra är att använda sin medicinska kunskap för att göra en så vettig 

bedömning som möjligt. 

Gunilla har alltid arbetat heltid, haft mellan fem och tio timmar övertid varje vecka, 

samtidigt som hon har använt kvällar och helger till att forska. 

Enzymbehandling utvecklas  

I Sverige föds ungefär 1-2 barn per år med någon av de sex olika MPS-sjukdomarna. Totalt 

finns det i dag 29 barn i Sverige, men samtidigt som dessa barn har mycket gemensamt är 

det ändå mycket som skiljer dem åt. 

För MPS I, Hurlers sjukdom, är benmärgstransplantation den behandlingsform som 

främst rekommenderas. En enzymbehandling är utvecklad, men den hjälper inte mot den 

mentala påverkan som sjukdomen medför. Denna behandling används dock om barnet har 

den mildare formen av sjukdomen, eller då barnet är diagnostiserat och väntar på en 

benmärgstransplantation. Enzymbehandling blir även aktuell om barnet inte fått en 

benmärgstransplantation före 18-24 månaders ålder. Samlad erfarenhet visar nämligen att 

de mentala funktionerna är svåra att påverka om barnet är äldre. 

MPS II, Hunters sjukdom, finns även den i en mild och en svår form, där den svåra 

formen innebär att de har ett alltmer tilltagande förståndshandikapp. 

 – Tyvärr finns det ingen riktigt bra behandling för den sjukdomsformen ännu, säger 

Gunilla Malm, men en enzymbehandling är under utveckling.  

Preparatet lindrar påverkan på kroppens alla organ, men det intellektuella rår enzymet 

inte på. 
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– Jag sköter en pojke med den svåra formen av Hunters sjukdom och han är mycket 

kraftigt påverkad mentalt sett. Han sover mest hela tiden och det är överhuvudtaget svårt 

att få kontakt med honom. 

Återigen kniper Gunilla ihop ögonen medan hon berättar. 

– Man kan inte påverka hans hjärna och hans rörelseförmåga är nästan obefintlig, mest 

på grund av hjärnskadorna. Både hans pappa och jag är överrens om att vi inte ska plåga 

honom med behandlingar en dag i veckan eftersom effekten skulle bli ytterst liten. 

Gunilla gör mycket klart att det ena fallet inte alls är likt det andra. Det finns svenska 

patienter som hon absolut anser att man ska behandla, men hon har bara beslutanderätt 

vad gäller de barn som hon själv är behandlande läkare för. 

Flera oupptäckta fall 

Några av MPS-sjukdomarna kan vara mycket svåra att upptäcka och diagnostisera i yngre 

åldrar. Detta gäller till exempel de milda formerna av MPS I. 

– Jag tror helt enkelt att det beror på att vi inte har kunskap nog. Barnen får oftast inte 

symptom förrän de blir äldre. De är normalbegåvade, de har problem med ögonen och är 

kortvuxna. De har hörselbekymmer och går därför till en läkare som kontrollerar hörseln. 

Förmodligen går de även till en ögonläkare som undersöker synen, men det finns ingen 

som knyter ihop säcken. 

I Sverige finns vad man vet inget fall av den mildare formen av MPS I, Sheie. Enligt 

Gunilla är det inte helt otänkbart att det finns flera oupptäckta fall i Sverige. 

– Ibland tänker jag på en patient som skulle kunna ha en av MPS-sjukdomarna, men 

jag träffade henne för länge sedan och jag hittar inte henne i journalerna. 

Med svagt rynkad panna förklarar Gunilla att hon tycker att det är jobbigt, samtidigt 

som hon tillägger att det är som det är och att hon kanske inte alls har sjukdomen. 

I Brasilien har man bildat ett nätverk för MPS-sjukdomar där de föreläser och visar 

bilder på de sjuka barnen för sjukvårdspersonalen. Detta är enligt Gunilla det tveklöst mest 

effektiva sättet att sprida kunskap om sjukdomarna eftersom framförallt läkare lär sig att 

känna igen barnen till utseendet. Typiskt är att de flesta barn med MPS-sjukdomar har 

grova anletsdrag, det vill säga: lätt utstående ögon, tjocka ögonbryn, tunga ögonlock, tjocka 

läppar och kraftigt hår på huvudet. De behandlingsmöjligheter som finns i form av enzym 

kräver att barnen upptäckts så tidigt som möjligt.
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Krossa en familj 
För Gunilla Malm är inte en patient bara ett namn och nummer. Trots att hon har jobbat 

med allvarliga sjukdomar under många år, tycker hon fortfarande att en av de svåraste 

sakerna är att krossa en hel familj genom att ge besked om att deras barn har en svår 

sjukdom. 

– Det är förfärligt jobbigt, och tyvärr inget man vänjer sig vid. 

Gunilla tror att hon klarar det i dag, dels för att hon har fått erfarenhet men även för 

att hon har gått i terapi för egen del. 

– När jag berättar om en allvarlig diagnos ser jag hur föräldrarna beväpnar sig och 

nästan inte kan lyssna på vad jag säger. Då brukar jag försöka fråga hur de själva tänker 

kring sjukdomen eftersom det är viktigt att prata om vad de är oroliga för. Många gånger 

har de förstått allvaret bakom sjukdomen, och då kan jag anpassa min information efter 

var föräldrarna befinner sig i sin insikt om barnets sjukdom. 

En del föräldrar frågar om deras barn kommer att dö. Enligt Gunilla är det en jobbig 

fråga att besvara. 

– Jag brukar svara att ja, det gör hon eller han i förtid, men jag säger också att vi måste 

prata mer om det längre fram. Man kan aldrig säkert svara på frågan när det kommer att 

ske. Det är viktigt att våga låta föräldrarna reagera och att själv förstå att det beror på att de 

har hamnat i ett chocktillstånd. Vissa föräldrar blir arga på mig och andra tror att jag har 

fel. Föräldrarna står helt enkelt inte ut med att få en svår diagnos och som läkare måste jag 

förstå det. 

– För omgivningen kan det vara svårt att förstå att dessa familjer faktiskt går på 

gränsen av sin yttersta förmåga för att klara vardagen, sorg och allt extraarbete. Ofta kan 

jag bli tvungen att skriva mycket hemska intyg om barnens tillstånd eller på andra sätt 

bråka med olika myndigheter. 

”Har jag gjort fel?” 

Utvecklingen går framåt och Gunilla tror att det snart kommer att finnas behandling mot 

många av de sjukdomar som i dag inte går att bota. 

När Gunilla var yngre hade hon svårt att inte tänka på sina patienter på fritiden. 

– Jag har hela tiden frågat mig om jag har gjort fel, har jag gjort för mycket eller för 

lite? Barn känns väldigt viktigt för mig. Jag tycker om barn, även om de inte alltid tycker 

om mig, säger Gunilla och skrattar hjärtligt. Jag förstår att de skiter i mig, inte är det roligt 

att vara på sjukhus när man är liten, det är sunt tycker jag.
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Feature 

MPS-föreningen satsar på information 

I juli 2005 hade Sveriges MPS-förening sitt första styrelsemöte där Veronica 

Hübinette blev utsedd till ordförande. 

– Nu är vi ett team som arbetar tillsammans för att våra barn ska få det bättre. 

I sitt hem på Tjörn strax utanför Göteborg, sätter Veronica Hübinette varje månad 

ihop ett nyhetsbrev som hon sedan skickar ut till föreningens 27 MPS-familjer.  

Organisationen ligger under FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, 

ungdomar och vuxna. FUB har 28 000 medlemmar i 165 lokalföreningar. 

– Det är bra för oss att ligga under en så pass stor förening, säger Veronica. En stor 

förening har lättare att påverka myndigheter och jobba för att skapa bättre levnadsvillkor 

för människor med funktionshinder. 

För tillfället arbetar föreningen med att få fram svenska informationsfoldrar om de 

olika MPS-sjukdomarna. 

– Vi skulle på så vis lättare kunna sprida kunskap om sjukdomarna, både till familjerna 

med de sjuka barnen och till deras behandlande läkare. 

Personligt intresse 

Veronica är inte bara ordförande i föreningen, hon är också mamma till tioåriga Rasmus 

med MPS II, Hunters sjukdom. Dessa barn föds till synes friska och utvecklas normalt de 

första två till fyra åren. I takt med att baren bli äldre blir inlagringarna större, något som 

gör att kroppens organ mår allt sämre. 

Rasmus lider av den mildare formen av sjukdomen, vilket Veronica naturligtvis är 

tacksam över. Livslängden vid den milda formen av Hunter behöver inte vara förkortad, 

men en för tidig död orsakas ofta av hjärt- och lungproblem. 

Efter fyra besök på olika världskonferenser om MPS-sjukdomar har Veronica 

Hübinette lärt sig mer om sjukdomarna och på så vis själv kunnat föreslå vilka 

undersökningar som skulle vara bra att göra på Rasmus. 

– Jag har hela tiden känt att ansvaret har legat på mig eftersom läkarna inte vet så 

mycket om sjukdomen. Jag har levt med en ständig ångest över att kanske missa något som 

kunde ha gjort att Rasmus skulle bli bättre. 

Sedan februari 2005 har Rasmus fått det enzym han saknar injicerat varje vecka, en 

unik behandling som beräknas kosta cirka en miljon kronor per barn och år. Eftersom 
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enzymet ännu inte är godkänt tillhör Rasmus ännu en exklusiv skara personer som det 

brittiska läkemedelsföretaget Transkaryotic Therapies Inc, TKT, nu uppköpt av Shire, 

testar enzymet på. 

Värdefulla kontakter 

I november 2005 var Veronica Hübinette på en läkarkongress som handlade om MPS-

sjukdomar. På konferenser som denna skapas nya kontakter samtidigt som kunskaper och 

erfarenheter utbyts, något som enligt Veronica är ovärderligt. 

– Det är härligt att få se hur man samarbetar över nationsgränserna. Det känns tryggt 

att veta att det finns så många läkare och forskare som arbetar för att våra barn ska må 

bättre eller kanske till och med rentav bli friska. 

Veronica är väl medveten om att det finns många familjer med barn som är mycket 

sjukare än Rasmus. 

– Jag känner för dem. Det är därför jag gärna vill göra det jag kan för att hjälpa, bland 

annat genom att hålla i den här föreningen. 

I dagsläget är det är tänkt att läkare skall rådfråga Gunilla Malm, expert på MPS-

sjukdomar om det är något som de undrar. Då läkare utan specialkunskap om just dessa 

sjukdomar inte vet vilka symptom de ska titta efter är risken att barnen inte får den vård de 

så väl behöver.  

– Läkarna har inte kunskap nog för att kunna ställa de rätta frågorna till Gunilla. I 

Göteborg har vi Sveriges största barnsjukhus, vore det då inte rimligt att det finns en 

expert även här? menar Veronica. Det verkar nu som vi kommer att få en specialist, och 

det är nog lite tack vare påtryckningar från föreningen.
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Faktaartikel 

Enzymbehandling på gång 

För MPS I, Hurlers sjukdom, finns sedan 2003 enzymbehandling med ett läkemedel som 

heter Aldurazyme. För MPS II, Hunters sjukdom, är en liknande behandling under 

utveckling och förhoppningsvis kommer den att vara godkänd och klar för användning 

under hösten år 2006. Läkemedlet har utvecklats av Transkaryotic Therapies Inc, TKT, 

numera uppköpt av Shire och beräknas kosta cirka en miljon kronor per barn och år. 

Ansökan om godkännande av ett läkemedel görs antingen till Läkemedelsverket eller 

till EU:s samordningsmyndighet i London, European Agency for The Evaluation of 

Medicinal Products, EMEA. 

När läkemedlet för MPS II har blivit godkänt skall det avgöras om det skall vara ett 

särläkemedel, det vill säga om det skall ingå i läkemedelsförmånerna och därmed 

subventioneras av samhället. För att läkemedlet ska subventioneras skall det stå klart att 

det används mot ett mycket allvarligt medicinskt tillstånd som är livshotande eller kroniskt 

funktionsnedsättande.
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Arbetsrapport 

Ämnesval 

Långt innan det blev dags att bestämma ämne för c-projektet visste jag att jag ville skildra 

en person med ett annorlunda livsöde. Det var efter att jag sett ett inslag om små och 

ovanliga sjukdomar på SVT:s fråga doktorn som jag kom i kontakt med sjuåriga Lucas 

Knies med MPS I, Hurlers sjukdom. 

Syfte och publicering 

Syftet med artikelserien är att uppmärksamma ett livsöde som jag tror är nytt för många. 

Det skrivs om cancer, aids och andra kända sjukdomar men det är viktigt att även ovanliga 

sjukdomar och de problem de medför diskuteras i större utsträckning. De flesta människor 

har tyvärr haft kontakt med svåra sjukdomar på ett eller annat sätt, även om sjukdomarna 

inte varit ovanliga. Jag tror därför att Lucas livsöde kan engagera läsaren som både läkare, 

småbarnsfar eller farmor. 

Då artiklarna är beroende av varandra är det tänkt att de ska publiceras tillsammans. 

Under arbetets gång har jag stött på många svåra medicinska uttryck men jag hoppas och 

tror att ett medicinskt ämne inte behöver bestå av en massa konstiga medicinska termer 

och uttryck. Jag tror därför att artikelserien framförallt skulle passa bra i någon av våra 

dagstidningar. 

Research 

Jag började med att söka på Internet för att få tag på så mycket information som möjligt 

om MPS-sjukdomar. Det flesta texterna var dock för invecklade och jag kände många 

gånger att jag skulle behövt vara läkare för att förstå annat än någon mening här och där. 

Mycket har jag i stället lärt mig av att läsa på Lucas egna hemsida. Jag fann även snabbt att 

det fanns en nystartad förening för MPS-sjukdomar vilket gjorde att jag tog kontakt med 

föreningens ordförande, Veronica Hübinette. 

Vinkling, form och gestaltning 

Kärnan i min artikelserie är Lucas och hans familj. Genom att skriva reportaget i tre olika 

scener har jag försökt att ge en rättvis och talande bild av hur Lucas liv ser ut. I reportagets 

första del får läsaren bekanta sig med Lucas i hans hemmiljö. Jag tror här att många 

föräldrar lätt känner igen sig i texten vad gäller till exempel syskongnabbet som uppstår 

mellan Lucas och hans bror. I nästa scen får läsaren följa med Lucas till ett av hans 
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sjukhusbesök. Eftersom jag har valt att skriva om ett ämne som lätt känns tungt och 

ledsamt valde jag att i den sista scenen låta Lucas göra något som är bland det bästa han 

vet: att vara i simhallen. 

Personporträttet har jag gjort på en person som betyder mycket för de MPS-sjuka 

barnen – Gunilla Malm. Dels har jag försökt dra nytta av hennes kunskaper i ämnet men 

jag har även försökt ta reda på hur det är att vara så enormt engagerad i sitt arbete som 

hon är. Jag har valt att skriva en featureartikel om MPS-föreningen eftersom även den 

känns som en viktig del av artikelserien. 

Min faktaruta behandlar bara MPS (I-II) av den enkla anledningen att min artikelserie 

bara berör de första två formerna av MPS-sjukdomarna. 

Etiska problem 

Eftersom jag skriver om ett känsligt ämne där läsaren många gånger kommer 

intervjupersoner nära har jag funderat mycket över vad som är rätt att skriva. Då 

huvudpersonen i mitt reportage är ett barn har jag diskuterat en del tillsammans med Lucas 

föräldrar. Jag har träffat dem många gånger och har därför funderat över om jag kanske 

har blivit lite för mycket kompis med dem, men ändå kommit fram till att det inte är något 

som kan skada reportaget med tanke på dess karaktär. Hade jag bara träffat Lucas en gång 

tror jag att han lätt hade varit spänd när jag var med, och på så vis hade det varit omöjligt 

för mig att ge en talande bild av Lucas liv. 

Citatkontroll 

Då ämnet är komplicerat har Gunilla Malm fått läsa personporträttet flera gånger och gett 

åsikter på vilka faktamässiga bitar hon tycker är otydliga. Reportaget har varit lättare 

eftersom jag har beskrivit vardagssituationer där jag varit med Lucas. Featureartikeln om 

MPS-föreningen har Veronica Hübinette korrekturläst en gång och jag har sedan gjort 

vissa korrigeringar med hennes synpunkter som grund.
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Källförteckning 

Muntliga källor 

Veronica Hübinette, telefonintervju, 051101, samt 051102 
Familjen Knies, intervju i hemmet, 051114, läkarbesök, 051123, besök i simhallen, 051124 
Veronica Hübinette, intervju, 051130 
Gunilla Malm, intervju, 051125 

Skriftliga källor 

Orion Pharma, Neurologi, nr 4, 2003 
Läkartidningen, Klinik och vetenskap, nummer 16, 2002 

Källor på Internet (Besökta mellan 051101 och 060103) 

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, Beslut om godkännande av aldurazyme 
http://www.lfn.se/upload/Beslut/BES_030630_Aldurazyme.pdf

LFN 
http://www.lfn.se/LFNTemplates/Page____223.aspx
http://www.lfn.se/upload/Bakgrundsmaterial/det_nya_subventionssystemet.pdf

Läkemedelsverket, Hur godkänns läkemedel inom EU? 
http://www.mpa.se/observanda/obs99/spcfass.shtml

MPS-föreningen 
http://www.mpsforeningen.fub.se/intro.htm

FUB – Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
http://www.fub.se/fub/

Socialstyrelsens kunskapsdatabas 
http://www.sos.se/smkh/
 
Lucas hemsida 
http://lucas.has.it/
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