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På Kolbäckens habilitering i
Umeå har man startat en regio-
nal rehabiliterande verksamhet
för barn med förvärvade hjärn-
skador. Eftersom de ekonomis-
ka resurserna är små arbetar
det lilla teamet med korta vård-
tider och fungerar snarast som
en vägvisare för den rehabilite-
ring som redan finns på hemor-
ten. Målet är att fylla glappet
mellan sjukhusvistelsen och
verkligheten som väntar hem-
ma. 

Med förvärvad hjärnskada hos barn
menar man skada som uppkommit efter
neonatalperioden, till exempel på grund
av trauma, infektion, stroke eller som
postoperativt tillstånd efter hjärntumör.
Barn och ungdomar med förvärvad
hjärnskada är en grupp som kom i skym-
undan när habiliteringsorganisationen
byggdes ut i Sverige. Resurserna anpas-
sades till de behov som barn med med-
födda eller tidigt förvärvade skador har.
En orsak till detta kan vara att det sak-
nas tillförlitliga uppgifter om hur stor
gruppen barn med förvärvad hjärnska-
da är och vilka faktiska rehabiliterings-
behov som föreligger. 

Trauma vanlig orsak
Av gruppen barn/ungdomar med för-

värvad hjärnskada är den största under-
gruppen troligtvis den som drabbats av
trauma. von Wendt och Emanuelsson
fick i en undersökning utförd 1993 i Gö-
teborgs kommun fram incidenssiffran

0,125 promille för traumatisk hjärnska-
da utan dödlig påföljd i åldern 0–17 år
[1]. Detta skulle i en stad av Göteborgs
storlek innebära cirka tio nya fall per år.
I en stor studie under 25 års tid på Karo-
linska sjukhuset omfattande 2 978
skallskadade patienter var 263 barn (8,8
procent) i åldern 0–10 år, 456 i ålders-
gruppen 11–20 år (15,3 procent) [2].

För planeringen av dessa barns reha-
bilitering är kunskapen om i vilken grad
de får bestående funktionsnedsättning
av stort intresse. I USA vårdas mer än

200 000 barn på sjukhus varje år på
grund av traumatisk hjärnskada, 15 000
barn behöver vistas längre tid på sjuk-
hus. De barn som drabbats av svår skall-
skada får i över 50 procent av fallen
neurologiska sequelae och 2–5 procent
blir svårt handikappade för resten av li-
vet [3]. I en amerikansk studie, omfat-
tande 4 870 skallskadade barn registre-
rade under tre års tid i ett nationellt pe-
diatriskt traumaregister, skrevs 78 pro-
cent ut från akutsjukvården utan bestå-
ende men. 16,2 procent hade tydlig ned-
sättning i en–tre funktioner, 5,9 procent
i fyra eller flera funktioner. Motorik och
kognition drabbades oftast. I gruppen
barn med nedsättning av fyra eller fler
funktioner remitterades endast 42 pro-
cent till rehabiliteringsverksamhet.
Merparten av barn med tydliga funk-
tionsnedsättningar skrevs således ut till
hemmet [3]. När det gäller posttrauma-
tisk kognitiv störning finns inga säkra
samband mellan data från neuroavbil-
dande tekniker (datortomografi, mag-
nettomografi) och resultat från neuro-
psykologiska bedömningar, frånsett att
barn med diffusa vitsubstansblödningar
förefaller prestera sämre än barn utan
dessa skador [4]. I Sverige räknar man
med att 40–50 barn/ungdomar per år har
behov av mer intensiv rehabilitering [5]
i form av tidig medicinsk, pedagogisk
och neuropsykologisk bedömning samt
träning. Medelvårdtiden för svårt ska-
dade patienter som behandlats på
Bräcke Östergård rapporterades 1994
vara 8,7 månader [6]. 

Eftersläpning i norr
I mellersta och södra delen av landet

har rehabiliteringsenheter skapats för
att tillgodose hjärnskadade barns behov
av rehabilitering, men ingen motsva-
rande verksamhet har funnits i norra
sjukvårdsregionen. Mot bakgrund av
detta ansökte Kolbäckens habilitering i
Umeå om stimulansbidrag från Social-
styrelsen för att utveckla en regional re-
habiliteringsverksamhet. Vi vill här re-
dovisa erfarenheter från detta projekt,
där vi strävat efter att flexibelt anpassa
oss efter såväl den geografiska verklig-
heten som de begränsade personalmäs-
siga resurser vi haft till vårt förfogande. 

1993 genomfördes en inventering i
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norra sjukvårdsregionen på uppdrag av
Västerbottens läns habilitering. Habili-
teringsverksamheterna i regionen rap-
porterade 78 kända fall av förvärvad
hjärnskada hos barn och ungdomar i ål-
dern 3–20 år. Av dessa hade 42 en trau-
matisk hjärnskada medan 36 hade en
förvärvad hjärnskada av annan orsak
(Tabell I). De inrapporterade fallen
skulle ge en prevalenssiffra på 0,4 pro-
mille för förvärvad hjärnskada i ålders-
gruppen 3–20 år i regionen. 

Litet engagerat team
I februari 1994 ansökte Kolbäckens

habilitering om medel för att starta en
rehabiliteringsverksamhet. I maj sam-
ma år beviljades knappt en sjättedel av
den ansökta summan (700 000 kr) som
statligt stimulansbidrag fördelat på en
tvåårsperiod. Detta innebar således änd-
rade förutsättningar. Med tillskott av
stimulansbidrag från landstinget samt
omfördelning av resurser inom befintlig
ram har habiliteringen i Västerbotten
skapat ett ganska litet men engagerat
team (Tabell II). Några extra resurser
för läkare har inte funnits, habiliterings-
överläkaren har ingått i teamet.

I norra regionen, som utgör cirka
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Testsituationer från
rehabiliteringsarbetet vid Kolbäckens
habilitering.
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hälften av Sveriges yta och karaktärise-
ras av stora avstånd mellan orterna, bor
920 000 människor. Projektets övergri-
pande mål och syfte var att förbättra
hjärnskaderehabiliteringen för barn och
ungdomar i norra Sverige genom att er-
bjuda kvalificerad kompetens som
komplement till resurserna på hemma-
plan. Genomförandet har gjorts inom
tre delområden: 

1. Fördjupad kartläggning av mål-
gruppens behov och situation inom re-
gionen.

2. Kompetensutveckling inom om-
rådet barnneurorehabilitering.

3. Utveckling av en regional sam-
verkansmodell.

Projektledaren i teamet har novem-
ber 1994–december 1996 genomfört
djupintervjuer med 19 familjer i norra
regionen, där barn eller ungdom drab-
bats av förvärvad hjärnskada. Genom-
gående har det framkommit kritik kring
brister vad gäller rehabiliteringsinsatser
efter sjukvårdsperioden. Många föräld-
rar har upplevt att de själva har fått ta
hela rehabiliteringsansvaret och saknat
ett långsiktigt stöd när inlärningssvårig-
heter eller sociala problem uppstått. 

Nytt arbetssätt
Trettiofyra barn har under projektti-

den tagits emot för neuropsykologisk
bedömning (vilket innebär att hela tea-
met är engagerat) efter hjärnskada. To-
talt har 42 bedömningar gjorts. Tio
utomlänsbarn i åldrarna 3,5 år till 19 år
har undersökts. Bedömningarna har
gjorts från två månader till som längst
elva år efter skadetillfället. Några av
ungdomarna som bedömdes av oss lång
tid efter skadan visade sig ha ganska
omfattande kognitiva funktionsnedsätt-
ningar. Dessa svårigheter var inte tidi-
gare identifierade, vilket lett till att ung-
domarna missförståtts i skolan och farit
illa. 

Fjorton barn/ungdomar har tagits
emot för neurorehabilitering efter för-
värvad hjärnskada (på grund av trauma,
stroke, intoxikation, efter tumöropera-
tion och encefalit). Elva patienter kom
från det egna länet vilket var fler än vi
förväntat oss. 

Vår avsikt var från början att utnytt-

ja Kolbäckens team som komplement
till hemortens resurser i en samverkans-
modell. Teamets begränsade omfatt-
ning tvingade oss verkligen att hitta nya
arbetssätt. Vi har strävat efter att skapa
en sammanhållen rehabiliteringskedja.
De svårt skallskadade barnen i Norr-
land vårdas initialt på Norrlands Uni-
versitetssjukhus, då många kräver neu-
rokirurgiska insatser. Som en första
länk i rehabiliteringskedjan är vår mål-
sättning att besöka barnet/ungdomen
och dess föräldrar innan de överförs till
sjukhuset på hemorten. Så fort vi fått
kännedom om barnet/ungdomen kon-
taktar vi också »hemma-habilitering-
en» och rehabiliteringsteamets insatser
har därefter anpassats efter de behov
och resurser som funnits i barnets när-
miljö. Genom att beskriva några pati-
entfall vill vi ge exempel på hur vi har
arbetat.

Skalltrauma efter fall
Det första fallet är ett utomlänsbarn

från ett länsdelslasarett med barnklinik
i hemstaden som ligger elva mil från
Umeå. Det är en tioårig pojke med
skalltrauma efter fall november 1995.
Han kraniotomerades på hemortens
kirurgklinik på grund av högersidigt
subduralhematom. Dura och ben kunde
ej reponeras på grund av kraftigt hjärn-
ödem. Pojken bedömdes då befinna sig
på stadium 8 enligt RLS (Reaction level
scale).

Patienten respiratorvårdades i nar-
kos på intensivvårdsavdelningen på
Norrlands Universitetssjukhus. Han
började spontanandas efter 13 dagar.
Han vårdades sammanlagt tre veckor på
universitetssjukhuset och bedömdes
vid utskrivning befinna sig i RLS-stadi-
um 4–5.

Datortomografi efter olyckan visade
ischemiska lesioner motsvarande arte-
ria cerebri anteriors försörjningsområ-
de bilateralt, stora delar av höger sidas
cerebri medias försörjningsområde i
vänster lillhjärnshemisfär samt bilate-
ralt i hypotalamus och båda pedunkler-
na.

Gastrostomi med PEG (perkutan en-
doskopisk gastrostomi) utfördes i april
1996. Trakeostomin dekanylerades i
maj 1996. Pojken medicinerades med
Minirin och antiepileptika.

I juni 1996 ställdes följande neurolo-
giska diagnos: ischemisk hjärnskada,
tetraplegi, vänstersidig occulomotori-
us- och trochlearispares, högersidig ab-
ducens- och accessoriuspares.

En arbetsterapeut från Kolbäckens
rehabiliteringsteam träffade pojken re-
dan på neurokirurgiska kliniken i
Umeå. Därefter hade hon fortlöpande
kontakt med arbetsterapeut på hemorts-
lasarettet, där man omdisponerade ar-
betssituationen så att mycket tid kunde
ägnas åt pojken. Man sökte ivrigt ett sätt
att kommunicera med honom, vilket
föranledde att rehabiliteringsteamets
arbetsterapeut och logoped gjorde ett
konsultbesök under en dag på hemorts-
lasarettet. I samband med planerad ut-
redning på universitetssjukhuset kunde
kommunikationssituationen följas upp i
mars 1996. Då upptäcktes att pojken
kunde läsa ord med stor text, och ja/nej-
lappar introducerades. I maj vistades
pojken för första gången på Kolbäcken
under tre dagar. Genom att använda da-
tor fann man nya möjligheter för honom
att uttrycka sig. Därefter har korta peri-
oder om en–två veckor på Kolbäcken
varvats med vistelser på hemortslasa-
rettet. Hela tiden har det varit fråga om
ett samarbete med barnkliniken. Delar
av det lokala habiliteringsteamet har
också varit engagerat. Under hösten har
pojken bott hemma och då har huvudan-
svaret legat på hemortslasarettets reha-
biliteringsklinik när pojken ej vistats på
Kolbäcken.

Ett år efter olyckan klarar pojken
överflyttning med lätt stöd, han går med
levande enhandsstöd, förflyttar sig
självständigt i manuell rullstol och kan
klä av sig själv. Han läser bra men har
begränsade möjligheter att återge det
lästa på grund av uttalad minnesproble-
matik. Han använder tal men har svårt
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Tabell I. Inventering av barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada i norra regionen, 1993.

Län Antal personer Orsak

Norrbotten 17 Traumatisk hjärnskada efter trafikolycka
13 Sjukdom, framför allt hjärntumör

Västerbotten 7 Traumatisk hjärnskada p g a olycksfall
11 Sjukdom (10 p g a hjärntumör, 1 p g a encefalit)

Jämtland 7 Hjärnskada p g a olycksfall
2 Sjukdom (1 hjärntumör, 1 encefalit)

Västernorrland 11 Trafikolycka
10 Sjukdom (8 p g a hjärntumör, 1 p g a progre-

dierande neurologisk sjukdom, 1 p g a epilepsi)

Tabell II. Personalsammansättning av rehabiliteringsteamet på Kolbäcken vid starten 1994.

Yrkesgrupp Del av tjänst

Projektledare (= neuropsykolog) 0,5
Neuropsykolog 0,5
Sjukgymnast 0,5
Arbetsterapeut 0,5
Speciallärare 0,25
Logoped 0,25 (tjänsten sista året vakant)



att hitta ord och svarar ibland inadekvat.
Han tar alltmera initiativ till spontant
tal. Pojken undervisas i hemmet av sin
tidigare klasslärare samt har personlig
assistent. 

Hjärnskada
efter inklämning
Det andra fallet gäller också ett

utomlänsbarn, den här gången från ett
länslasarett med barnklinik i en hem-
stad som ligger 45 mil från Umeå. Det
är 11-årig pojke som fick uttalat funk-
tionsbortfall (total avsaknad av motorik
och tal) på grund av inklämning i sam-
band med resektion av cysta i bakre
skallgropen.

Han fick ischemiska lesioner bilate-
ralt i talamus och capsula interna samt i
vänster lillhjärnshemisfär samt tecken
på atrofi i storhjärnshemisfärerna. 

Neuropsykolog, arbetsterapeut och
sjukgymnast vid Kolbäckens rehabili-
teringsteam gjorde fyra månader efter
operationen en konsultresa på två dygn
till pojkens hemort. Föreläsnings- och
konsultationsverksamhet kring ärendet
bedrevs tillsammans med berörd perso-
nal från habilitering och barnklinik på
hemmahabiliteringens uppdrag. Upp-
följning gjordes i samband med hand-
kirurgisk bedömning på Kolbäckens
habilitering våren 1997. En period med
intensivträning är inplanerad på Kol-
bäcken hösten 1997.

Ett halvår efter operationen förelig-
ger medvetandesänkning, avsaknad av
tal och kontrollerad aktivitet förutom
viss förmåga att använda vänster arm-
båge till touchkontakt. 

Trafikolycka
Det tredje fallet, ett utomlänsbarn

från länsdelslasarett med barnklinik i
hemstaden 22 mil från Umeå, är en 13-
årig pojke med skallskada efter trafik-
olycka i oktober 1996. Han fick skall-
basfraktur och extremitetsfrakturer.

Pojken bedömdes initialt befinna sig
på RLS-stadium 4–5 på hemorten. Han
sövdes och intern och extern fixering av
extremitetsfrakturer utfördes. 

På Norrlands Universitetssjukhus
fick pojken ventrikeldränage på grund
av högt intrakraniellt tryck fyra dygn,
respiratorvårdades i nio dygn och över-
fördes via neurokirurg- och barnklinik
på universitetssjukhuset till hemortens
barnklinik efter 18 dygn.

Neuroradiologi visade skallbasfrak-
tur, generellt hjärnödem, litet epiduralt
hematom i anslutning till fraktur på hö-
ger sida, punktformiga blödningar i
övergång mellan grå och vit substans
och även kortikalt på höger sida.

Huvudsakligen beteendemässig pro-
blematik gjorde att Kolbäckens neuro-
psykolog på uppdrag av den lokala ha-
biliteringens psykolog gjorde ett besök

till pojkens hemort för handledning
kring ärendet. Utrednings- och rehabili-
teringsarbetet genomfördes i februari
1997. Denna utredning visade på om-
fattande minnesstörning som pojken
maskerade väl i vardagssituationer. Lä-
rare samt terapeuter från hemmahabili-
teringen besökte Kolbäcken för infor-
mationsöverföring och gemensam dis-
kussion om den fortsatta handläggning-
en.

Pojken skrevs ut till hemmet efter en
månads vistelse på hemortens barnkli-
nik. Han var av och till under den första
tiden hemma desorienterad. Pojken har
nu anpassad skolgång. 

Tyngdpunkten ska
ligga på hemorten
Vår utgångspunkt när det gäller ut-

vecklandet av en samverkansmodell för
rehabiliteringen i norra regionen var att
tyngdpunkten skulle ligga på hemma-
plan. Detta inte huvudsakligen av eko-
nomiska skäl utan därför att vi anser att
närheten till familjemedlemmar och
kända miljöer utgör ett viktigt moment
i rehabiliteringen. Den begränsade re-
surssituationen tvingade oss in i ett nytt
sätt att arbeta konsultativt med korta
vårdtider. Detta förefaller ha uppskat-
tats både av de drabbade familjerna och
berörda sjukvårds- och habiliterings-
verksamheter. En enkät skickas till för-
äldrarna för utvärdering tre månader ef-
ter rehabilteringsperioden, och hittills
har genomgående positiva reaktioner
förekommit. Gentemot universitets-
sjukhusets kliniker har vi förstått att vår
roll är något oklar, och förväntningar
har funnits på tidiga träningsinsatser
och bedömningar i akutskedet under
sjukhusvistelsen. Avsikten har emeller-
tid aldrig varit att teamet skulle utgöra
förstärkning till sjukvården, meningen
med vår verksamhet var att fylla glappet
mellan sjukhusvistelse och verklighe-
ten som väntar hemma. 

Av de djupintervjuer som utförts
framkommer att befintlig sjukvård och
habiliteringsverksamhet inte klarar av
att tillgodose de behov som de drabba-
de barnen/ungdomarna har. Detta gäller
såväl funktionsträning som långsiktigt
stöd för de specifika problem som trau-
matisk hjärnskada medför. Våra erfa-
renheter är att habiliteringsverksamhe-
ter och skolor efterlyser kontakt med
specialkunniga personer i sin strävan att
ge ett bra omhändertagande. 

Rehabiliteringsteamet i Umeå har
med sin speciella kompetens fungerat
som vägvisare, och den helhjärtade
satsningen på hemmaplan har drivits
framåt. För föräldrarna är det betryg-
gande att veta att intresserade »exper-
ter», som har erfarenhet av liknande
fall, är involverade.

Teamet på Kolbäcken har arbetat

oerhört entusiastiskt och intensivt.
Verksamheten är naturligtvis sårbar,
och om den skall bedrivas regionalt ef-
ter avslutat projekt krävs stöd från de tre
länen utanför vårt eget. 
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