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Ännu ett steg i vardagen
En artikelserie om livet med en cp-skada

Hur ska sjukvården behandla någon med en cp-skada? Forskningen går 

framåt, men det finns ingen standardvård för de drabbade. Samtidigt lever 

personer med cp-skador sina liv där de möter fördomar och gläds åt 

framgång. Föreläsaren Jonas Helgesson drömmer om en klassisk, svensk 

vardag och 5-årige dallänningen Jesper Johansson kämpar enträget med 

sin cp-skada på Move & walk i Solna.

Totalt antal tecken: 24 196
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Personporträtt:

”Jag är inte full, jag är bara cp”

Jonas Helgesson drömmer om Svensson-livet. För ungefär två år sedan kom debutboken 

”Grabben i kuvösen bredvid” ut, där han gör upp med sin uppväxt som utdömd cp-unge i det 

svenska samhället. Nu turnerar han landet runt för att inspirera och berätta om hur man tar 

sig an det omöjliga. Men någon cp-hjälte vill han inte vara. Bara en vanlig kille som spränger 

gränserna.

− Kan ni höra vad jag säger?

Jonas Helgesson står på en liten stand up-scen på Restaturang Ego i Stockholm. Han har brottats 

med talsvårigheter länge, men nuförtiden pratar han tillräckligt bra för att de flesta ska förstå. 

Publiken svarar att de hör.

− Bra. Jag kommer nämligen från Malmö och där låter alla såhär. 

Spridda skratt bryter ut i lokalen. Jonas viker sig framåt och vaggar sedan lite åt båda sidorna. Cp-
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Jonas Helgesson har många mål i livet. I sommar ska han ge sig på att bestiga Kebnekaise.



skadan gör sig påmind hela tiden, men den hindrar honom inte från att köra stå upp-komik.

− Jag var ute och gick på stan en gång. Då kom en tant fram till mig och frågade vad klockan 

var. ”Ett” svarade jag. ”Vad sa du?” frågade hon. ”Den är ett” sa jag. ”Jag hör inte” sa hon.

Publiken sitter knäpptyst och väntar andaktsfullt på en poäng. Kan den här killen verkligen skämta? 

Jonas låter det gå en stund och för åter mikrofonen till munnen.

− ”Klockan är ett” försökte jag igen. Då sa tanten: ”Jag är ledsen, jag kan inte danska”. ”Inte 

jag heller”, sa jag. 

Höga applåder hörs från folkmassan. Det brukar vara så. När folk förstår att en handikappad kille 

som Jonas behärskar stand up blir de saliga och sparar inte på krutet i jublet. Publiken är väldigt 

välvillig när han skojar, ibland lite för välvillig enligt honom själv.

Vill väcka tankar

Två dagar efter Jonas stand up står han vid kassan på ett café i Stockholm. Han hukar sig och tittar 

på alla bakverk som finns att välja mellan.

− Nyttigt eller onyttigt? resonerar han.

Det blir en biskvi och en liten kaffe latte. Just latten är i princip obligatorisk för Jonas, men idag är 

han inte helt nöjd. När han fått sitt kaffe tittar han trumpet ner på glaset.

− Ja, det var verkligen en LITEN latte.

När Jonas föddes fick han navelsträngen runt halsen och var utan syre i 40 minuter. 

Resultatet blev en cp-skada – så kallad spastisk hemiplegi som gör att hans vänstra kroppshalva är 

aningen ”opålitlig”, som han själv uttrycker det. Under våren 2007 kom debutboken ”Grabben i 

kuvösen bredvid”. Där berättar han engagerat om hur han lärde sig att spela golf, hur hans pappa 

ställde honom på skidor mitt i en backe i fjällen och om den gången han tog hjulen från sin rullstol 

och byggde en lådbil. Sedan utgivningen har hans liv förändrats ganska mycket. Idag turnerar han i 

Sverige, Norge och Finland och föreläser om hur man tar sig an det omöjliga. Han vill väcka tankar 

- tankar om fördomar och normalitet.

− Ungefär 10 000 personer i Sverige har läst min bok och jag har haft cirka 160 föreläsningar. 

Då har man i alla fall sått ett litet frö.

Grabben i kuvösen bredvid lanseras nu i både Norge och Tyskland. Dessutom jobbar Jonas 

Helgesson på sin andra bok. Målet är att skriva om det han tar upp i sina föreläsningar: vem är 
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annorlunda och vem lever lyckligt?

− Sådant som alla vet, men som jag får säga på mitt sätt.

Fick inte köpa öl

Fördomarna finns kvar. Trots allt. Inte för att folk är elaka, utan för att de inte har tillräckligt med 

kunskap, tror Jonas. Han menar att arbetsmarknaden är den kanske viktigaste nyckeln till att 

personer med cp och handikapp ska slippa fördomar. Om alla skulle ha någon handikappad på sitt 

jobb, skulle de tycka att det var fullt normalt.

Nu är det inte så och Jonas stöter fortfarande på fördomar. Dagligen.

− Jag var på Konsum för några veckor sedan. Jag köpte en folköl, en paj och en chipspåse.

När han skulle betala sa mannen i kassan:

− Jag får tyvärr inte sälja den där folkölen till dig.

− Men jag är 30 år, svarade Jonas.

− Det är inte det. Jag ser ju att du vinglar, du raglar, du är full.

− Nej. Jag är inte full, jag är bara cp.

Till sist fick han sin folköl. ”För den här gången” blev motiveringen från mannen i kassan.

− Men sådana situationer tar väldigt mycket på ens självbild, påpekar Jonas.

Lockas av vardagen

Jonas motto lyder: ”Vem du än är och vilka förutsättningar du än har - lev livet fullt ut”. Det kan 

låta som en kliché – men det kommer från någon som vid sex månaders ålder blev dömd till ett liv i 

rullstol av läkare. Han fick också ett liv i rullstol, men inte ett helt liv. Som 13-åring började han gå 

och har så gjort sedan dess.

− Men jag är emot att måla upp någon sorts hjältebild av mig själv.

Jonas berättar att många vill lyfta fram att han har tagit körkort och gift sig. Som de flesta vet är inte 

det något speciellt unikt för svenska herrar i 30-årsåldern. Han vill normalisera bilden av cp-

skadade.

− Att just jag gör det är inte så viktigt, men att någon gör det är viktigt. Min fru, Hanna, får 
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inte bli någon sorts trofé som jag visar upp.

Vardagliga saker lockar honom – han vill ha det som andra. Jonas har inte sjukbidrag längre. Inte 

handikapparkering. Han drömmer om Svenssonlivet.

− Jag vill ha volvo, villa och vovve. Eller nej, inte vovve.

Men barn?

− Ja. Jag gillar barn.

Känner inte av skadan

Cp-skadan ställer till det, fast mindre och mindre hela tiden. För tio år sedan kunde Jonas inte steka 

ägg – det kan han nu. Han har dessutom satt nytt tidsrekord i att ta på sig strumporna: runt 20 

sekunder.

− Det här är så konstigt: jag måste sitta på toaletten när jag tar på mig strumpor. Och 

toalettsitsen måste vara gjord av plast eller trä. När jag bott på hotell har jag till och med gått 

ner i receptionen och sagt: ”Får jag byta rum, jag vill ha toalettsits i plast?”. Då känner man 

sig inte direkt mindre handikappad.

Helst av allt vill han bli normal. Varken världens räddare eller cp-hjälte. Men om han fick välja att 

ändra något på sin kropp, skulle han då bli av med cp-skadan?

− Oj. Det har jag aldrig tänkt på. Jag måste fundera lite.

Jonas hand gör en ofrivillig ryckning. Biskvin åker ur greppet och far ner på bordet. Kladdar ner 

lite. Han lägger upp den på assietten. 

− Jag skulle säga att det finns viktigare grejer, även om jag gärna skulle vilja bli av med den. 

Jag är hellre cp-skadad än bitter, brukar jag säga. Att vara bitter är ett större handikapp i 

livet.

När allt kommer omkring känner han egentligen inte av skadan så mycket, rent fysiskt. Det kan 

verka konstigt när Jonas talar eller rör sig, men skadan känns mindre än man tror. Någon konstant 

fysisk smärta har han inte.

Ska bestiga Kebnekaise

Att Jonas lyckas känna sig så lite cp beror enligt honom själv på två saker: en stödjande familj och 
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en stark Gudstro. Han är uppväxt i en kristen familj.

− Men jag har aktivt valt att vara kristen. Tron hjälper mig att känna att jag inte är ett 

misslyckande – att jag inte är ett måndagsexemplar.

Det var i frikyrkan United hemma i Malmö han träffade sin fru Hanna. Båda spelade bas. Att Jonas 

föll för henne berodde just på att hon var fri från fördomar.

− Dagen efter att vi blivit tillsammans var Hanna i sin klass på universitetet, berättar Jonas.

Hon avslöjade för sina klasskompisar att hon hade skaffat en kille och alla undrade vem det var.

− ”Det är Jonas Helgesson”, sa Hanna till dem. ”Är inte han cp” frågade de. Då svarade hon 

något som gjorde mig helt såld på henne. Hon sa ”Jo”. Punkt.

Till sommaren ska Jonas bestiga Kebnekaise. För en tid sedan var han i samspråk med en 

bekant och vid något tillfälle sa Jonas: ”Man kanske skulle bestiga Kebnekaise”.

− Då skrattade han ett skratt som jag inte gillade. Det var kört. Alla tror att jag gör det för att 

jag gillar natur. Jag hatar natur. Jag gör det bara för att jag vill nå målet.

Han har en fix idé om Kebnekaise-projektet. När han står där – drygt 2000 meter över havet – ska 

han ringa färdtjänst.

− ”Kan ni hämta mig”, ska jag säga. ”Jag står på toppen av Kebnekaise. Ni kan väl skynda er, 

för det är lite kallt.”

”Ta inte mina skämt” sa Odelberg

Stand up-idén kom av en ren slump. En dag för tre år sedan sökte han en ny utmaning och satte sig 

därför vid sin dator och började googla. Av en ren tillfällighet kom han in på stand up-sajter.

− Det har passat mig ganska bra. Tur att jag inte kom in på typ lindansarsidor, säger han.

Men Jonas är inte först med att kombinera diagnosen cp med stand up, för redan 1997 slog Jesper 

Odelberg igenom i ”Släng dig i brunnen”. 

− Vi har bara pratat några få gånger. Men första gången jag träffade honom skulle han köra 

stand up och då sa han ”ta inte mina skämt” till mig. Jag svarade att det inte var någon risk. 

Jag vill ju att folk ska skratta åt mina skämt

Jonas menar att det nästan är en fördel att ha en cp-skada som stand up-komiker, bara man är lite 

annorlunda. Invandrare eller fet brukar också fungera bra. Normalitet och fördomar är något han 

7



ofta brukar skämta om när han stand upar. Frågan ”vem är normal?” är ständigt återkommande.

− Ser ni på tv? frågar Jonas publiken på Restaurang Ego.

− Ja.

− Ser ni på ”Den rätte för Rosing”?

En blond, ung tjej framme vid scenen svarar ja. Han böjer sig ner och tittar på henne med skojfriska 

ögon.

− Sökte du? 

Hon skrattar och skakar på huvudet. Jonas Helgesson sträcker på ryggen, lyfter blicken och tittar 

runt i lokalen. 

− Jag sökte. Men jag fick inte vara med. Dom sa att jag var för normal.
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Jonas Helgesson
Ålder: 31 år

Civilstånd: Gift

Styrka: ”Jag tror att jag lyfter 50 kg i 
bänkpress”

Svaghet: Tjurskallig och lat

Drömyrke: ”Det jag har”

Om du vann tio miljoner: ”Jag skulle 
äta kokosbollar, jag älskar det. Och så 
skulle jag stötta handikappade barn i 
Rumänien.”

Intressen: Kaffe latte, ljudböcker och 
golf (handikappet var ett tag nere på 24, 
men ligger nu på 36)

Det svåraste i livet: ”Att äta snyggt. 
Jag gillar att äta ensam eftersom jag får 
kladda hur mycket jag vill.”

Favoritskiva: Kent – Hagnesta hill

Grät senast: ”På en föreläsning förra 
veckan”

Hemsida: www.jonashelgesson.se

Jonas Helgesson fick idén till stand up av en ren 
slump. Nu känner han sig ganska trygg i rollen.



Faktaartikel:

Fortsatta frågetecken kring behandling av cp

Under senare år har cerebral pares, cp, varit ett hett ämne för forskning. Trots det finns det få 

belägg för vilka typer av behandlingar som fungerar.

- Det är svårt att genomföra studier och traditionellt finns det ganska dåliga utvärderingar, 

säger Kristina Tedroff som är barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus och nyligen har 

disputerat i ämnet.

Tillståndet cp har varit känt länge. Trots det finns ingen behandling som man vet är långsiktigt 

effektiv. En stor del av okunskapen beror på att det är svårt att bedriva undersökningar, menar 

Tedroff. För att uppnå bästa resultat bör man dela in ett antal personer med cp-skador - helst barn - i 

två grupper, där den ena utsätts för en behandling och den andra inte får någon. Men det vore 

oetiskt. 

Vanligast under fosterstadiet

I Sverige föds cirka 100 000 barn varje år och av dessa utvecklar ungefär 200 cp-skador. Cp är en 

väldigt grov indelning som bara indikerar att en person har en hjärnskada som inträffat under 

hjärnans tidiga utveckling och påverkar den motoriska förmågan. Att hjärnan spelar så stor roll för 

motoriken beror på att den styr alla våra rörelser, och vid en skada skickar den felaktiga signaler till 

kroppens muskler. Det är vanligast att hjärnskadan uppkommer när ett foster ligger i sin mammas 

mage, men en cp-skada kan också uppstå i samband med förlossningen eller så sent som när barnet 

fyllt 2 år. Fram till den åldern är hjärnan under en snabb utvecklingsfas.

Skadans omfattning och typ kan variera kraftigt och därför skiljer sig både den motoriska 

och den mentala förmågan mycket mellan personer med cp. Mental nedsättning är inte ovanligt. I 

Danmark har man gjort en studie på unga vuxna med cp-skador som är 20 till 30 år, berättar 

barnneurologen Kristina Tedroff. Man har konstaterat att det är ungefär 30 procent som studerar 

eller har någon typ av arbete.  

Cp är den vanligast förekommande orsaken till rörelsehinder hos barn i västvärlden. Att 

skadans svårighet varierar mellan individer försvårar behandlingen ytterligare och i nuläget finns 

det ingen standardbehandling. 
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Personer med cp är i regel fysiskt svagare än andra och har problem att kontrollera sina 

muskler. Det är inte ovanligt att skadan på hjärnan är så stor att den orsakar ytterligare 

funktionsnedsättningar, såsom syn- och hörselsvårigheter eller inlärningsproblem. Epilepsi är också 

speciellt vanligt hos personer med cp.

Petö-metoden får svagt stöd från läkare

Ingen av de behandlingar som finns tillgängliga i nuläget har helt bevisad effekt. Konduktiv 

pedagogik, den så kallade Petö-metoden - som går ut på att låta personer med cp utföra 

rörelseövningar - har gett visst resultat. Den har blivit godkänd av Socialstyrelsen och flera 

landsting och har dessutom fått gott omdöme från de medverkande. Men enligt Tedroff och många 

andra finns det inte tillräckliga bevis för varför metoden skulle fungera.

Något som i vissa avseenden visat sig underlätta en hel del för personer med cp-skador är 

botulinumtoxin-injektioner. Botulinumtoxin, eller Botox (som bland annat används för att släta ut 

rynkor), hjälper muskler att slappna av. Personer med cp får ibland smärta till följd av 

muskelspänningar och med hjälp av Botox kan smärtan minska. Det  förbättrar dock inte kroppens 

förmågor på lång sikt. 

Under slutet av 2008 slog flera svenska medier larm och offentliggjorde att 16 personer i 

USA dött efter att ha blivit behandlade med Botox. Tedroff vill dock att amerikanska myndigheter 

utreder och sammanställer fallen för att bättre kunna bedöma riskerna. Alla de aktuella fallen var 

inte behandlade för problem vid cp och dessutom bedömer man inte dödsorsakssambandet på 

samma sätt i USA som i Europa. Dödsfallen behöver alltså inte bero på Botox.

− Men som med alla behandlingar ska man vara försiktig.  Vi har alltid haft en hög 

säkerhetsnivå men har nu förbättrat detta ytterligare och informerar idag föräldrar mer än 

förut om tecken till biverkningar som gör att man skall höra av sig, säger Kristina Tedroff 

som Botoxbehandlat barn med cp sedan 1997.

I Sverige har ingen dött efter Botoxbehandling.

Kylbehandling för nyfödda

Svår syrebrist i samband med födelsen kan leda till en hjärnskada med cp som följd. Sedan några år 

tillbaka har barn utsatta för syrebrist tillgång till en ny metod: kylbehandling. Behandlingen, som 

finns tillgänglig på alla regionsjukhus i landet, innebär att kroppstemperaturen sänks till 33,5 grader 

hos drabbade barn inom de första levnadstimmarna. Under tre dygn får barnet ligga på en kyld 

madrass, vilket gör att ämnesomsättningen minskar. Dessutom stannar den programmerade 

10



celldöden i kroppen av och chansen ökar för att begränsa eller helt undvika skador.

− Det är ett av de riktigt stora genombrotten. Metoden är väldigt väl utredd och sammanlagt 

har ett 1000-tal barn deltagit i studierna, säger Mats Blennow, barnläkare på Karolinska 

institutet.

Sedan den 1 januari 2007 finns kylbehandling tillgänglig i Sverige för samtliga nyförlösta barn som 

är i behov av den. Än så länge har enbart positiva effekter iakttagits.

− Inga allvarliga biverkningar av metoden har setts i de stora studier som har gjorts, berättar 

Blennow.

När temperaturen i kroppen och hjärnan sänks ökar chanserna för att en hjärnskada inte ska bli 

permanent. I längden minskar behandlingen risken för ett flertal cp-skador, dödsfall och andra 

syrebristrelaterade problem. 

Magnetkameraundersökning av hjärnan ett framsteg

Forskaren och professorn Olof Flodmark genomförde tillsammans med två utländska kollegor en 

stor europeisk studie med publicering 2006 som utreder hur väl magnetkameraundersökningar 

fungerar vid studier av personer med cp. Kamerorna används för att undersöka hjärnan och hjälper 

bland annat till att ge information om cp-skador hos ett barn. På detta sätt är det lättare att datera 

hjärnskadans uppkomst. Eftersom ungefär 75 procent av alla cp-skador sker under graviditeten kan 

magnetkameraundersökning ge mycket kunskap om vad som orsakar skadorna.

− Genom den här metoden får man svar på vad som är fel hos ett hjärnskadat barn. 

Undersökningen är inte akut och vanligtvis väntar man tills barnet blivit två år innan man 

utför magnetkameraundersökningen, berättar Flodmark, som är professor i 

barnneuroradiologi på Karolinska institutet.

Magnetkameror finns i hela Sverige, men tillgängligheten varierar. Med hjälp av metoden får både 

föräldrar och läkare kunskap om när och kanske också varför ett barn fått en cp-skada.
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Reportage:

Jespers långa resa

Ulrika Johanssons livmoder brast under 

förlossningen av sonen Jesper i augusti 2003. 

Jesper fick en cp-skada. Idag har han svårt för att 

både prata och gå. Men i övrigt har han inget fel 

på huvudet.

Jesper ser ut som de flesta 5-åringar. Men han har 

stödjande plastortoser runt underbenen och sitter ofta 

i rullstol. Nu står han och svajar på golvet medan 

mamma Ulrika hjälper honom att ta av  ortoserna. 

Idag ska han träna på Move & walk i Solna. Här 

utövas konduktiv pedagogik, en ungersk 

träningsmetod för neurologiskt skadade barn och 

vuxna.
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Johan, med ortoser och kryckor, tillsammans 
med sin mamma.

Lina, Ulrika, Jesper och Stefan Johansson på Move & walk.



Jesper kommer från Hedemora i Dalarna - drygt 17 mil från Solna. Den här dagen är både 

mamma Ulrika, pappa Stefan och storasyster Lina med på Move & walk. Jesper kommer hit fyra 

eller fem dagar i veckan under en fyraveckorsperiod. Träningen på Move & walk börjar klockan 11, 

så Jesper och hans föräldrar går upp klockan 7. De åker med bil de 17 milen till Solna och låter 

Jesper vara med på träningen i två timmar. Sedan bär det av hemåt igen.

Raka ryggar

Jesper har fått av sig strumpor, skor och ortoser. Nu sitter han barfota på en röd matta i ett stort 

upplyst rum. Här sitter också fyra andra barn - Johanna, Jannike, Josefine och Johan - tillsammans 

med någon av sina föräldrar eller en resurs. Barnen är mellan 3 och 6 år och har någon sorts cp-

skada. Här sitter också, Elena, som har en annan neurologisk skada och får krypa eller skjuta sig 

fram på ryggen. 

Katalin Czidor som leder gruppen sätter sig framför barnen. Kati, som hon kallas, ler brett 

och säger att det är dags för alla att hälsa på varandra. Hon och hennes assistent Tihamer stämmer 

upp i en sång som inkluderar de närvarande barnens namn i texten.

− Var är Jesper?

Jesper sträcker långsamt upp båda sina krokiga armar i luften.

− Hej, får han ur sig efter några sekunder. 

Det tar lite tid, men det går. När alla  har hälsat på varandra är det dags för nästa sång. Kati ber 

barnen att sätta sig raka i ryggen. När de gjort det börjar hon åter sjunga med klar stämma om alla 

barnen:

−  Jesper sitter fint, bravo! Johan sitter fint, bravo! Johanna sitter fint, bravo!

Går med hjälp

De flesta barnen kan på ett eller annat sätt gå - med hjälp, med kryckor eller med rollator. 5-årige 

Johan har en av de mest intressanta stilarna. När han ska förflytta sig från en av golvets mattor till 

en annan stapplar han hetsigt fram på sina kryckor. Till sist når han sitt mål och slänger då iväg 

kryckorna och dyker vårdslöst ner mot mattan. Kati skrattar och ropar bort mot Johan:

− Du får ta det lugnt när du lägger dig på mattorna Johan, annars ger du oss hjärtattacker. 

Men att gå utan hjälp är ganska svårt för de flesta. Nu ska de istället få öva på att krypa med 
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rispåsar på ryggen. Både framåt och bakåt. Ulrika lägger en påse på Jespers rygg och han backar 

krypandes över golvet. Sakta men säkert, med en arm och ett ben i taget. Det här har Jesper aldrig 

gjort förut. 

Träningsrum i Hedemora

Det är dags för att bygga med klossar.

− Är ni duktiga på att bygga? frågar Kati.

− JA, ropar flera av barnen unisont.

Alla får klossar att bygga med och de sätter igång. Jesper har ganska svårt att greppa klossarna och 

armarna gör inte riktigt som han vill. Men bygger, det gör han, med både intresse och glöd.

Kati öppnar munnen och frågar alla vad de har gjort. När turen kommer till Jesper svarar han tyst 

och det är bara mamma Ulrika som hör vad han säger. Ett torn. Speciellt tystlåten är han inte 

egentligen, men det kan ta lång tid att säga saker.

Hemma i Hedemora har familjen Johansson ett träningsrum åt Jesper. På 15 kvadratmeter 

har han en ribbstol, en basketkorg, bollar och andra redskap som kan vara till nytta. Han är i 

träningsrummet flera timmar varje dag. Men den kanske största tillgången är storasyster Lina som 

väldigt ofta leker med Jesper om dagarna och det är inte ovanligt att de ”leker Move & walk”, 

berättar föräldrarna. Därutöver går han på ett specialpedagogiskt dagis två gånger i veckan. Till 

hösten ska han börja på förskola, men för det bävar Stefan och Ulrika lite. Hur kommer han att tas 

emot?

− Vi ser knappt några andra barn i Hedemora som är handikappade, Jesper är i princip helt 

ensam. Och de flesta tror ju att han är ”knäpp”, vi får nästan undvika att säga att han har en 

cp-skada, eftersom så få vet vad det innebär, berättar Stefan.

Barnen ramlar hela tiden

Alla ska förflytta sig till ett bord som står i andra änden av rummet. När Jesper ska gå måste 

mamma eller pappa stödja honom och han brukar också greppa en pinne för att hålla sina armar i 

styr. Han blir tilldelad en trästav, men verkar inte helt nöjd. Efter ett tag kommer Katis assistent in 

med en genomskinlig pinne som har glitter i sig. Jesper skiner upp och höjer armen, antingen för att 

ta emot staven eller som ett tecken för seger. Nu ska han gå några meter bort till bordet där de ska 
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samlas. Precis som för de andra är det inte helt oproblematiskt. Ulrika håller armarna runt Jesper 

samtidigt som han sprätter ut med högerfoten och sätter ner den. Sedan är det dags för nästa fot. 

Varje fot är ett eget litet projekt och utan ortoser blir det svårare än annars.

Det brakar till några meter bort. 

Johan tittar upp från golvet där 

han ligger med sina kryckor 

bredvid sig. Det händer ofta att 

barnen ramlar. Men det gör oftast 

inte så ont – Johan reser sig, 

greppar kryckorna och ger sig av 

igen. Inga sura miner.

Barnen sitter vid bordet 

och alla har en spegel framför sig. 

Kati tar ordet och säger:

− Kan alla som har två öron 

sträcka upp båda sina 

händer?

Alla deltagarna tar en titt i spegeln framför sig och samtliga sträcker upp sina armar mot taket.

− Vad konstigt att du frågar, alla har väl två öron?! utropar Johan och kikar över bågarna på 

sina glasögon. 

Han har en misstrogen men skämtsam uppsyn.

− Man kan inte vara säker, Johan.

600 mil på fyra veckor

Det här är femte året i rad som Jesper är på Move & walk. Varje år är han och någon av hans 

föräldrar på Move & walk vid 17 tillfällen under fyra veckor. Det blir nästan 600 mil per år. Nästan 

3000 mil på alla fem år. Men att allt resande är värt besväret är familjen överens om. Ulrika är inte 

bara mamma åt Jesper, utan hon är också assistent på fulltid. Från början är hon undersköterska, 

men det jobbet hinner hon inte med längre. Jesper prioriteras högst. Förstås. 

I slutet av träningen på Move & walk har Kati genomgång med deltagarna.
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− Vad har du varit bra på idag, Johanna?

− Allt.

− Ja! Det tycker jag också.

− Du då Jesper, vad har du varit bra på, fortsätter Kati.

Han svarar med låg röst.

− Kasta rispåsar och krypa.

Stefan och Ulrika håller med.

− Det är första gången han gör det, kryper bakåt. Så det måste väl vara ett framsteg?

Kati instämmer och ger också ”baklängeskrypande” i hemläxa till Jesper. Träna, träna, träna när han 

kommer hem. De andra får också läxor – sitt rakt, kasta bollar, gå med stöd.

Det är en charmig kille, Jesper. Blyg de första gångerna, men ju mer han får träffa folk, 

desto mer avslappnad blir han. När alla gått ut ur träningsrummet är han kvar med Lina, mamma 

och pappa. Jesper går fram till en stol som har en hög stege som ryggstöd. En sådan borde de ha 

hemma, tycker han. Resten av familjen skrattar.

− Fotnot: Johanna, Jannike, Josefine och Elena heter egentligen något annat.
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Arbetsrapport

Ämnesval: Under 2008 läste jag en bok. ”Grabben i kuvösen bredvid”, skriven av Jonas Helgesson. 

Det var den som fick mig att få upp ögonen för personer cp-skador. Först då förstod jag på allvar att 

en person kan vara ordentligt handikappad fysiskt – men samtidigt ha en hundraprocentig mental 

förmåga.

Personer med cp har varit i offentlighetens ljus vid flera tillfällen – Jonas Helgesson gör 

bland annat sällskap med stå upp-komikern Jesper Odelberg, författaren och regissören Lars 

Mullback, och gänget bakom ”Cp-magasinet” som gick på SVT under 2004. Det är bra att 

handikappade uppmärksammas, men frågar ni mig bör fler än bara de handikappade själva dra 

lasset. Att jag väljer det här ämnet beror på att kunskapen om cp är bristfällig hos allmänheten. 

Publicering: Projektet har nog bara en artikel som kan uppfattas som ”svårläst” - faktaartikeln. I 

övrigt har jag skrivit med visionen att vem som helst ska kunna läsa. Dock tror jag att faktaartikeln 

inte riktigt kan läsas av vilken oinsatt som helst och därför skulle artikelserien kanske passa bäst för 

en lite mer upplyst publik. Till exempel Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet borde passa, men 

även mindre dagstidningar. Jag tycker inte att c-projektet passar i någon typ av naturvetenskaplig 

tidskrift. Det är inte speciellt naturvetenskapligt, och eftersom jag vill nå till en bred publik borde en 

dagstidning passa bäst.

Research: Researchen har bestått i att ta reda på vad som skrivits om cp-skador tidigare. Mycket 

handlar om Botox och risken med det. Just därför var det lämpligt att göra en längre intervju med 

Kristina Tedroff, som nyligen disputerade i ämnet. I övrigt har jag försökt reda ut vilka som verkar 

mest pålitliga inom ämnet. Till sist föll mina val på Mats Blennow, Hans Forssberg och Olof 

Flodmark. Forssberg hade inte tid att träffas. Flodmark och Blennow fick jag tag på via telefon. 

Tedroff gjorde jag en längre intervju med på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Att jag valde att göra reportaget där jag gjorde, på Move & walk, var mest en slump. Jag 

googlade runt på Internet och blev varse om att ett av två Move & walk i Sverige låg i Solna. 

Eftersom metoden fått väldigt blandad kritik vore det intressant att se hur det går till där, tänkte jag. 

Jag tog kontakt med Katalin Czidor och blev välkomnad. Väl där frågade jag mig för om vilka som 

skulle kunna tänkas vara huvudperson i reportaget. Enligt Katalin var familjen Johansson och deras 
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son Jesper vana vid rutinerna och jag behövde inte tjata länge för att övertyga dem. Jag var på Move 

& walk vid två tillfällen – ena gången för att presentera mig för alla familjerna och berätta vad jag 

gjorde där och andra gången för att få underlag till reportaget. Sedan dess har jag vid några tillfällen 

haft kontakt med Jespers föräldrar för att få veta hur hans vardag ser ut.

Jag funderade länge på vem jag skulle intervjua till personporträttet. Efter övervägande kom 

jag underfund med att jag vore dum om jag inte valde Jonas Helgesson – om han kunde få mig att 

få upp ögonen för vad cp-skador innebär borde han uppmärksammas mer. Dessutom planerar han 

en ny bok och därför blir han mer aktuell.

Vinkling, form och gestaltning: För mig är inte den medicinska aspekten det mest intressanta och 

därför har jag satsat ganska hårt på de mer målande artiklarna. I faktaartikeln har jag försökt 

beskriva något som känns aktuellt för ämnet – hur förutsättningar för personer med cp kan 

förbättras. Allt övrigt snack om skadan har jag faktiskt tagit mig friheten att sålla bort. Det finns 

väldigt många sorters cp och jag har valt att inte beskriva alla. En oinsatt är nog inte speciellt 

intresserad av exakt vilka definitioner som finns och eftersom varje individ har en egen cp-skada 

vore det nästan att ta sig vatten över huvudet att förklara alla varianter som finns. Därför har jag 

satsat på att skriva om vilka möjligheter till framgång som finns för tillståndet cp. Och jag vill göra 

det så vardagligt som möjligt.

Personporträttet är långt. Jag tycker att mitt ämne passar väldigt bra att göra ett 

personporträtt på, och eftersom Jonas Helgesson dessutom var en väldigt tacksam person att 

intervjua kände jag inte att längden gjorde någon direkt skada. Det tyckte inte heller min 

handledare.

På Move & walk finns träning för både barn och vuxna, men eftersom mitt personporträtt 

handlar om en vuxen tyckte jag att det vore mest lämpligt att studera barnen. Att Jesper bor i 

Hedemora och pendlar till sin träning under fyra veckor var en intressant vinkel som jag valde att 

köra ganska hårt på.

Hela projektet inriktar sig mest på personer som har motoriska problem, men har en fullt 

fungerande hjärna i övrigt. Man får inte glömma att cp kan vara ett väldigt svårt handikapp och att 

personer som har nedsatt mental förmåga förmodligen behöver en del assistans. Men för mig är det 

mest intressanta att belysa problemet med fördomar. Personer som brottas med sina motoriska 

problem och som dessutom kan ha svårt att komma in i sociala sammanhang.

Att jag bara skriver tre artiklar kan förstås diskuteras. Någon artikel med riktigt nyhetsvärde 
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kändes inte relevant – visst fanns det ämnen som var någorlunda aktuella, men inte passande för 

projektets inriktning. Jag hade även en plan att skriva en krönika, men till sist struntade jag i det. 

Bland annat för att det är svårt att behandla ämnet utan att skriva läsaren på näsan. Dessutom kände 

jag att en krönika egentligen inte tillför mer än min ganska ointressanta åsikt.

Etiska problem: Jag tycker inte att jag har stött på några svåra etiska problem. På Move & walk-

träningen var det lite känsligt med fotografering, men jag sa som det var – att jag inte skulle ta kort 

på någon som inte vill vara med och att jag endast skulle använda Jespers fullständiga namn.

Vinkeln på projektet är inte oetisk, men kanske lite snedvriden. Eftersom jag mest inriktar 

mig på personer utan mental nedsättning kan bilden av cp bli felaktig, men som jag klargör i 

faktaartikeln är det inte alltid så.

Vissa problem uppstod med citatkollen av faktaartikeln. Se nedan.

Citatkontroll: Samtliga personer som blivit citerade har fått möjlighet att läsa hela den artikel i 

vilken de medverkat. Katalin Czidor anmärkte endast på en liten språkmiss, familjen Johansson och 

Jonas Helgesson hade inga invändningar och uttryckte sitt nöje med texterna.

Läkarna som medverkar i faktaartikeln har samtliga fått läsa hela texten. Bortsett från att 

kontrollera sina citat har de gett övriga synpunkter på texten. Tedroff och Blennow hade en del 

justeringar, vilka jag tog hänsyn till. Flodmark var till en början missnöjd med texten. Två dagar 

innan deadline mejlade han och sa att texten knappast kunde kallas faktaartikel och han sa även att 

dispositionen var dålig. Jag gjorde en del stora ändringar efter hans begär och mejlade honom och 

de andra två den nya versionen. Flodmark tyckte att den nya artikeln var ”betydligt bättre” och han 

hade bara några små invändningar. Jag gjorde honom varse om att hans citat skulle användas och 

han uttryckte att det gick bra. Även Tedroff och Blennow var nöjda med den nya versionen och 

tyckte att den var bättre än den första.

Samtliga citatkontroller har skett via mejl. Alla inblandade har fått läsa de fullständiga 

texterna.

19



KÄLLOR:

Litteraturförteckning:

Bax, Martin., Flodmark, Olof och Tydeman, Clare (2006), Clinical and MRI Correlates of Cerebral  

Palsy - The european cerebral palsy study, JAMA - American medical association

Blenow, Gösta (2000), Uppföljning av cerebral pares hos vuxna, SLUTrapport för projekt som 

Socialstyrelsen tilldelat stimulansbidrag för habilitering och rehabilitering, Socialstyrelsen

Borg, Jörgen och Forssberg, Hans (2007), Neurologi. 4 utg. Stockholm: Liber AB,  s. 337-343

Ewald, Uwe., Serenius, Fredrik (2009), Kylbehandling av nyfödda barn som drabbats av allvarlig 

syrebrist under förlossningen, SBU Alert-Rapport nr 2009-01, ISSN 1652-7151

Tedroff, Kristina (2009), Children with spastic cerebral palsy: aspects of muscle activity and 

botulinum toxin a treatment, Stockholm: Karolinska institutet, ISBN 978-91-7409-211-0

Åström, Ann-Louise (1999), Kartläggning av motorrisk funktionsförmåga och 

sjukgymnastbehandling hos barn med cerebral pares – En prospektiv studie, Uppsala universitet, 

Vårdvetenskap D

Elektroniska källor:

Vårdguiden: www.vardguiden.se

Neuroguiden: www.neuroguiden.se

Jonas Helgessons hemsida: www.jonashelgesson.se

Move & walk: www.movewalk.se

Svenska dagbladet: www.svd.se

Aftonbladet: www.aftonbladet.se

20



Muntliga källor:

2/3 2009: Kristina Tedroff, Astrid Lindgrens barnsjukhus

6/3 2009: Stefan och Ulrika Johansson, Hedemora

6/3 2009: Katalin Czidor, Move & walk

6/3 2009: Anne Thelander, Neurologiskt handikappades riksförbund

19/3 2009: Jonas Helgesson

26/3 2009: Mats Blennow, barnläkare och docent (telefon)

27/3 2009: Olof Flodmark, professor i barnneuroradiologi (telefon)

21


	Ännu ett steg i vardagen
	Personporträtt:
	”Jag är inte full, jag är bara cp”
	Faktaartikel:
	Fortsatta frågetecken kring behandling av cp
	Jespers långa resa
	Arbetsrapport
	KÄLLOR:
	Litteraturförteckning:
	Elektroniska källor:
	Jonas Helgessons hemsida: www.jonashelgesson.se
	Muntliga källor:


