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Nytt från vården

8-9 november var det regiondagar i Lund. Regiondagar är något 
som sjukhusen i Göteborg och Lund har i princip årligen och 
man bjuder in de som remitterar till respektive ställe. Det är 
framförallt sjuksköterskor och läkare på dessa möten. 

Förutom att redovisa och diskutera så är det ibland något 
spännande mer nymodigt ämne som diskuteras. Man brukar 
också redovisa de fall där det varit komplikationer av det mer 
allvarliga slaget samt givetvis prata om framtiden och eventu-
ella förändringar i handläggning. Mycket som diskuteras är 
informationsöverföring till hemsjukhuset och det pinsamma 
om föräldrarna dyker upp med sitt hjärtbarn på hemsjukhuset 
utan att man på hemsjukhuset fått reda på resultat från den 
opererande enheten. Därtill diskuteras givetvis överföring av 
information från hemsjukhuset till opererande enhet. 

I år var det ett spännande föredrag om Formel 1, det vill 
säga hur man handlägger patienter på intensivvård och att det 
faktiskt var ett par befattningshavare på stort sjukhus i Europa 

Göran var född i Malmköping, tog sin läkarexamen vid Ka-
rolinska institutet i Stockholm. Han började sin kirurgiska 
karriär på Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus i Stockholm. 
Efter vidare kirurgutbildning på Lidköpings lasarett, fortsatte 
Göran som thoraxkirurg i Göteborg, där barnhjärtkirurgi blev 
hans huvudintresse.

Göran följde noga den internationella utvecklingen, och var 
snabb med att införa nya operationsmetoder, vilket innebar att 
Göteborgsteamet hela tiden kunde hålla sig i framkant inom 
barnhjärtsjukvården. 1989 återfördes all barnhjärtkirurgi till 
Drottning Silvias Barnsjukhus och resultaten låg väl framme i 
internationell konkurrens. 

Många är de barn som fått möjlighet till ett nytt och bättre 
liv tack vare Görans goda operationsresultat, vilket också ledde 
fram till att Göteborg 1994 kom att utses till ett av Sveriges två 
centra för barnhjärtkirurgi 

Göran var inte bara en särdeles framstående barnhjärtkirurg 
utan också en fantastisk ledare för teamet; påläst, pådrivande, 
stabil och fullständigt prestigelös. Han skapade med sitt positiva 
sätt och bara genom sin närvaro en atmosfär av arbetsvilja och 
arbetsglädje. 

Under tre år, efter pensioneringen 1997 ledde Göran barn-
hjärtkirurgin i Köpenhamn. Arbetet där satte tydliga avtryck 
i klart förbättrade resultat för barnhjärtkirurgin också i Dan-
mark.

som satt i dagrummet och drack kaffe när tv:n var på. De blev 
fascinerade av hur man arbetade vid Formel 1 och hur man bytte 
däck. Hur alla visste vad de skulle göra och hur fort det gick. 
Man kontaktade formel1-stall och de fick komma in i vården 
och se vad de skulle gjort för förbättringar. Man började arbeta 
så småningom efter detta sätt på den stora enheten i Europa och 
befattningshavare i Lund blev intresserade och åkte över till det 
stora stället i Europa och tittade hur man gjorde (Hjärtebarns-
fonden stöttade detta) och plockade hem metoden. Idag arbetar 
man på det sättet på barnintensiven i Lund och det är bättre 
för patienten. Det är också roligt att höra från Halmstad att 
sjukgymnasten där ringer upp idrottsläraren till barnen i skolan 
och diskuterar med dessa om både undervisning och framtida 
utmaningar inför betygssättning. Det är förhoppningsfullt att 
höra sådana storys tycker jag. Det sker konsultbesök från de 
opererande enheterna ute i landet i princip en gång om året. Vid 
detta tillfälle så packar man samman ett stort antal hjärtbarn till 
en dag eller två och specialisten från Göteborg eller Lund är med 
och tittar på barnet på hemortssjukhuset och någon efterfrågade 
om inte vi kunde ha fika vid dessa tillfällen. Det är roligt att 
vi är efterfrågade! Även undertecknad har möjlighet att prata 
vid regiondagarna och just den här gången var det kanske mer 
personligt från min sida än vad det brukar vara.

Text: Peter Nordqvist

 

Göran bodde de sista åren av sitt liv i Simrishamn. Trots en 
neurologisk sjukdom, som medförde uttalade gångsvårigheter 
behöll Göran sitt positiva sinnelag. För bara ett par månader 
sedan informerade han sig om de senaste rönen inom barn-
hjärtkirurgin och blev alldeles fascinerad av att svårt hjärtsjuka 
barn idag under månader, ja t.o.m. år, faktiskt kan leva med ett 
mekaniskt hjärta i väntan på en hjärttransplantation. 

Efter ytterligare en allvarlig sjukdom blev den senaste tiden 
svår. När nu Göran lämnat oss några dagar innan han skulle 
ha fyllt 80 år så är vi många som saknar honom mycket. Vi 
är tacksamma över att ha fått lärt känna honom, arbeta med 
honom och ha honom som vän och förebild. 

Bengt O Eriksson
Pensionerad Professor i Barnkardiologi och nära vän till Göran.

En av Sveriges främsta barnhjärtkirurger har gått ur tiden.
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Regiondagar

här får Man leka  
Med Maten
När man säger ordet habilitering är det nog inte alla som tänker på matproblematik.  
Kanske tänker man också att habilitering är något som gäller en helt annan grupp patienter  
än de med medfödda hjärtfel, att det gäller sådana med rörelsehinder.

På Bernadotte regionhabilitering är det annorlunda, här är mat-
problematik ett av de områden som är i fokus. Gruppen som 
arbetar med barnen som har svårt att äta kallar sig Matlaget 
och det går inte att ta miste på deras entusiasm. 

Folke Bernadotte regionhabilitering ligger i Uppsala och 
tillhör Akademiska barnsjukhuset. Den är klassad som Riks-
sjukvård vilket innebär att man kan söka hit från hela landet. 

Medlemmarna i Matlaget säger att alla ute i landet ännu 
inte vet om att de finns, men att kunskapen om vilka resurser de 
sitter på börjar spridas runt om. De menar också att ätproblem 
är mycket mer komplext än vad många tror.

”Det sägs ju att man äter när man är hungrig, men det stäm-
mer inte på de här barnen”, säger specialpedagogen Anna Ås. 
”Det vi ser med våra barn är att aptit och hunger är separerade 
från varandra”, säger logopeden Eva Nordahl Sandberg, ”om 
jag går i mataffären och passerar godishyllan kan jag bli sugen 
på godis. Sen tänker jag att jag är godissugen för att jag är 
hungrig. De här barnen kan vara både hungriga och trötta men 

de äter ändå inte”. 
Man vet inte varför det är så här. Det pågår forskning kring 

detta bland annat på Karolinska Institutet, men några resultat 
har man inte ännu. ”Föräldrar vill veta varför deras barn inte 
vill äta”, fortsätter Eva, men egentligen är orsaken inte viktig, 
det viktiga är att behandlingsmetoden fungerar. Och Matlagets 
metod fungerar. Den utvecklades redan i början på 1990-talet 
av logopeden Inga-Lill Ek och hennes kollegor. Att den funnits 
så pass länge innebär att den hunnit finslipas. 

”Det finns fler aspekter av ätovilja”, säger Anna, ”som att det 
hänger ihop med barnets bristande ork, som i sig kan påverka 
ätandet, så väl som idéer om mat”. ”Vi anpassar också vårt 
schema efter barnen”, säger Eva, hjärtbarnen har en tuff start i 
livet och de kan ha det tufft även senare i livet. Ofta är de också 
överkänsliga i munnen. Det är troligen också denna känslighet 
som gör att många hjärtbarn kväljs och kräks. ”De här kvälj-
ningarna och kräkningarna minskar ofta i förskoleåldern”, berät-
tar Anna, men känslan av att behöva värja sig mot mat finns kvar. 

Aron tillsammans med mamma Camilla.

 
Sjukgymnasten Anette Höglund tränar 

tillsammans med Aron.
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Aron får hjälp att äta
Aron föddes med hjärtfel, HLHS, på grund av detta och också genom de operationer som följde,  
fick Aron, liksom många andra hjärtbarn, problem med ätandet. Nu får han hjälp på Bernadotte  
regionhabelitering med att få tillbaka matlusten.

För Arons del innebär hans behov av att ätträna att han till-
bringar en vecka varje halvår här. Under dessa dagar får han 
träffa alla de yrkesgrupper han behöver, till exempel logoped, 
specialpedagog, arbetsterapeut och dietist. 

Med sig får Aron och de andra barnen som går på Folke 
Bernadotte, ha de personer som stöttar dem i ätandet hemma, 
på förskola och i andra sammanhang: förutom föräldrar kan det 
vara syskon, mor- och farföräldrar, förskolepersonal med mera.  
Just i dag har Aron sällskap av mamma Camilla, förskolefröken 
Lena och lillebror Christian.  

Att ett barn utvecklar en matproblematik kan till exempel 
bero på att de är extra känsliga i och kring munnen. Således är 
ett av målen med ätträningen att minska känsligheten i munnen 
och öka toleransen för olika konsistenser. 

Det är många föräldrar som kämpar med sina hjärtbarns 
ätovilja och känslighet för mat och dess konsistens. För Arons 
mamma Camilla gör ätträningen på Folke Bernadotte skillnad 
som natt och dag. ”Det är inte alla föräldrar vet om att det finns 
möjlighet för hjärtbarn att komma och träna här. Vistelsen här 
är värd så oerhört mycket.” 

Och vistelserna här börjar bära frukt. Steg för steg börjar 
Aron visa intresse för mat och allt oftare vågar han pröva att 
smaka något nytt. Det tar tid, men det gäller att skynda lång-
samt.

Alla de som på ett eller annat sätt är involverade i barnets 
matproblematik är välkomna att delta på Folke Bernadotte. 
Eftersom Aron sondmatas och ättränar även på dagis har fa-
miljen valt att låta hans resurs Lena från förskolan vara med. 

Det är viktigt att även hon ges möjlighet att få ta del av samma 
kunskaper som hans föräldrar. ”Det är jättebra att jag får vara 
med”, säger Lena, det gör att jag känner mig tryggare. ”Lena 
deltar och ser hur logopeden går tillväga under matträningen, 
säger Camilla”, det handlar så mycket om hur man presenterar 
maten för barnet och om hur man talar till barnet.

För att nå framsteg är det viktigt att alla runt barnet arbetar 
på samma sätt med ätträningen. 

Här använder sig Folke Bernadotte sig av en metod som går 
ut på att de är mycket lyhörda inför barnets reaktioner. Maten 
introduceras försiktigt och minsta nyfikenhet snappas upp. 
Matträningen sker på barnets villkor med barnet i centrum. 

Camilla berättar att Aron alltid haft ätproblematik men efter 
hans sista korrigerande hjärtoperation, gick det bakåt igen. ”Det 
var ett verkligt bakslag. Allt vi byggt upp tappade han.” Nu går 
ätandet framåt igen, men med myrsteg, han vill bara sträcka ut 
tungan och slicka. Camilla konstaterar att hon är glad för dessa 
steg framåt liksom hon är glad över det stöd hon känner från 
personalen på Folke Bernadotte. ”Stödet härifrån är viktigt för 
mig. Både jag och Arons pappa kämpar på med hans motorik- 
och ätproblematik. Här ger de oss verktyg och avlastning. De 
förstår vår livssituation.” 

Hon berättar att det finns situationer där man känner sig 
hjälplös och som man inte riktigt vet hur man ska hantera – man 
hamnar i en uppgivenhet som många föräldrar till barn med 
medfödda hjärtefel säkert känner igen sig i. På Folke Bernadotte 
får föräldrarna instruktioner och tips om hur man kan göra, 
komma vidare och få distans. ”Det är helt underbart”, säger 
Camilla och konstaterar att det nog är många utifrån som ser 
Arons familj och undrar hur de orkar. Tre små barn varav ett 
sondmatas var tredje timme dygnet runt.  

”Men det är ju såhär vi har det.”

Text och foto: Ulrika Flodin Furas

Matlagets arbete går ut på att avdramatisera mat och ätande. 
Man leker, känner, luktar och provsmakar – utan krav att 
äta. ”Vi coachar under matträningen och har ett erbjudande 
förhållningssätt”, säger Eva, barnet får pröva att smaka, men 
behöver det inte. 

Eftersom träningen är kravlös behöver heller aldrig barnet 
hamna i en försvarsposition och matvägra. ”Man kan aldrig öka 
sitt ätande om man hamnar i en sådan försvarsposition”, säger 
Anna. ”Istället arbetar vi med vägledning”, säger Eva, vi vill 
öka barnets intresse för mat och också skapa en förutsägbarhet 
där barnet på förhand vet att det aldrig kommer ett krav på att 
man måste äta. ”Vi har ett vägledande tilltal”, säger Anna, det 
är vårt förhållningssätt för man kan aldrig tvinga någon att äta. 
Pröva mat gör man av lust. 

Bland barnen som träffar Matlaget finns de som inte ens kan 
dricka vatten och de som äter ganska bra men väldigt selektivt. 
Metodiken anpassas efter barnet. Är det ett barn som inte ens 
klarar vatten i munnen är det där man får börja. Klarar man 
inte vatten klarar man inte heller socker.  

”Vi strävar också efter att skapa ett allmänt välbefinnande 
hos barnet”, förklarar Maria, mår man bra tolererar man också 
mer av det som man upplever som obehagligt.

”Gemensamt för de flesta av barnen är att de inte gillar bitar 
i maten”, säger Eva. ”När vi bjuder barnet att smaka något väljer 
vi sådant som vi vet att barnet tycker om”, säger Anna.

Teamet i Matlaget arbetar tätt tillsammans, förutom ar-
betsterapeut, logoped, specialpedagog, sjukgymnast, psykolog 
och barnneurolog finns också en dietist knuten till teamet. Hon 
räknar på om barnet får i sig rätt mängd näringsämnen, energi 
och vitaminer. 

Föräldrarna är hela tiden med, de lär sig metoder och för-
hållningssätt samtidigt som de ger barnet trygghet – så att det 
vågar pröva nytt!

”Det är oerhört viktigt att vi lyssnar på barnet”, säger Anna. 
Förutom att träna själva matsituationen arbetar de också myck-
et med motorik. Arbetsterapeuten tränar barnens mun bland 
annat genom att låta dem blåsa såpbubblor. ”Vi antar att det 
finns en oreda i barnets nervsystem som skapar överkänslighet 
och känslan av obehag”, säger Maria. ”Jag arbetar med att höja 
barnets toleransnivå. Det är inte ovanligt att vi flyttar barnets 
gränser under de två veckor de är här.”

Matproblematik är komplicerat och påfrestande, inte bara 
för barnet självt, utan för hela familjen. Tröttheten sätter ofta in 
och tankarna börjar snurra. ”Det är viktigt att komma ihåg att 
matproblematik har kroppsliga förklaringar”, säger Eva, ”det 
handlar varken om maktkamp eller trots”. ”Jag träffar barnen 
två-tre gånger om dagen”, fortsätter hon, här är matträningen 
väldigt strukturerad med ett tydligt erbjudande förhållningssätt 
och vägledande tilltal. Det sägs att det är barnen som mattränar, 
men egentligen är det föräldrarna …

Eva vägleder dem att hitta rätt tilltal och tajming så att 
ätträningen fortsätter att fungera även när man kommit hem 
från den intensiva tiden hos Matlaget. 

”Det är jätteviktigt att barnet, när det väl börjar äta, får 
uppleva att det äter upp det som läggs upp på tallriken, det höjer 
självkänslan”, säger Anna, servera därför alltid små portioner, 
som du vet att barnet klarar äta upp.

Sjukgymnasten Anette Höglund är också en viktig del av 
Matlaget. I sitt arbete frågar hon sig om ätproblematiken kan 
ha något med grovmotoriken att göra. ”Kan vi se om det finns 
något gemensamt?” Hon jobbar vägledande på samma sätt som 
resten av teamet i Matlaget. ”Jag har ett kravlöst, vägledande 
tilltal och jag väljer lagom utmanande aktiviteter.” Det är väl-
digt viktigt att barnet känner att det klarar av det som erbjuds. 

”Jag guidar och lockar vidare.” 
”Det är vanligt att hjärtbarn har låg muskeltonus, vilket till 

exempel leder till att de sjunker ihop på stolen när de sitter och 
att de är lite rastlösa”, säger Anette, ”jag prövar olika metoder 
för att öka muskelspänningen”. 

Hjärtbarn kan också ha problem med koncentration och 
fokus, något som kan hänga ihop med rastlösheten.

En annan viktig uppgift för sjukgymnasten är att lära barnet 
att hushålla med sin ork och kraft så att den räcker hela dagen.

Det är individuellt hur lång tid det tar för ett barn att få 
matlust och börja äta. Matproblematiken ser olika ut, där finns 
treåringar som aldrig ätit ur munnen och tvååringar som slutade 
äta i samband med en operation. 

”Barnen visar när de är redo att börja äta”, säger Eva, en 
dag lutar de sig fram över bordet och ställer en nyfiken fråga om 
vad det där är för något. Då svarar jag att här, du kan få smaka, 
det här passar dig. Den stunden är det härligt att få uppleva! 

HLHS
Enkammarhjärta – Hypoplastic left heart syndrome 
(HLHS), den vänstra kammaren är underutvecklad. Flera 
operationer krävs för att bygga ett hjärta som kan syre-
sätta blodet tillräckligt.

Källa: Corience.org

Strukturerad ätträning
Den strukturerade ätträningen bygger på två grundprinciper: 
ett erbjudande förhållningssätt och ett vägledande tilltal. Det 
erbjudande förhållningssättet innebär att barnen får tacka ja 
till maten – eller nej till den. Den vuxne lyssnar till barnets 
önskemål och trugar inte, vilken gör att barnet inte hamnar i 
försvarsställning. Det vägledande tilltalet handlar om tajming, 
den vuxne fångar upp den känsla som råder precis här och nu 
och pratar med barnet utifrån denna. 

Lek fram matlusten
•  Träna sensoriken – Många av de barn som matvägrar är 

överkänsliga i munnen och på huden. Matlaget arbetar med 
barnens känslighet, på flera olika sätt. Bland annat låter de 
barnen blåsa såpbubbblor. De har också en mjuk borste som 
de försiktigt borstar med för att dämpa överkänsligheten. 

•  Lek mycket – Matlaget leker gärna affär – en affär där man 
kan provsmaka på låtsasmaten. Matlaget leker också att de 
lagar mat på en låtsas spis …

•  Var inte rädd att leka med maten – som vuxen kan du smaka 
och vill barnet smaka, låt det göra det, men ha det inte som 
ett krav. 

Tips!
•  Servera bara små portioner – det är roligare att kunna äta 

upp än att lämna kvar.
•  Låt barnet titta, lukta och känna på maten utan krav att äta.
•  Ge barnet tillfälle att bekanta sig med nya smaker, koncis-

tenter och dofter.
•  Lek! – till exempel pickninck där all maten är på låtsas, men 

saften kan vara på riktigt.
•  Baka – knåda degen, lukta på den, se hur den jäser och sedan 

blir till bröd i ugnen.
•  Måla med fingerfärg!
•  Låt barnet springa av sig om det suttit länge, är rastlös och 

ofokuserad.

Matlaget
Finns på Folke Bernadotte regionhabilitering i Uppsala. Hit 
kommer remitterade patienter från hela landet. Under två 
veckor åt gången vistas de här tillsammans med sina föräldrar. 
Läs mer på: http://www.akademiska.se/fbh
Klicka på länken som heter ätproblem så kommer du till  
Matlaget.

 
Aron och mamma Camilla.




