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Historik från Luleå/Bodens BUP.
• 1998-april 2005 Retroperspektiv studie
•
•
•
•

Flyktingförläggning hade 1299 barn boende
Av dessa sökte 124 till BUP
Av dessa hade 27 matningssvårigheter av varierande grad
Av dessa hade 15 svår apati med sondnäring

Pojke 15 år från Tjetjenien
• Insjuknade 1998
• Vårdades 9 mån på avd
• Tillfrisknade ca 4 veckor efter PUT
• Övervägde ECT pga misstänkt stupor men tillfriskande spontant
• Fick mycket stöd och stimulering av en skötare från avd som gick hem
till pojken.

Flicka 12 år från Azerbaijan
• Vårdas mest i hemmet 2003 1,5 år
• Duktig i skolan i hemlandet och första tiden i Sverige
• Försämrades succesivt efter negativt besked.
•
•
•
•
•
•

Svårt att sova
Åt sämre
Tystnade
Sängliggande
Mamman matade henne
Gav ingen kontakt med behandlare

• Mamman deprimerad och hade en psykosepisod
• Tillfrisknade sakta efter PUT

Fortsättning fall flicka från Azerbaijan
• Träffade henne efter sju år.
•
•
•
•
•
•

Kände inte igen mig men kände igen rösten
Första tre åren i högstadiet var svåra
Bättre i gymnasiet
Gick nu på högskoleutbildning till förskollärare (samma som mamman)
Lite svårt att sova fortfarande
Lite smärtor

• Åter ny kontakt för ett år sedan, arbetade nu som förskollärare.
• Mådde nu bra men ville inte prata om mer om det om gått igenom.

Fortsättning fall flicka från Azerbaijan
• Karin Dahlin, socialpedagog från BUP intervjuade vid tillfrisknandet
• Intervju med flickan
• Kom ihåg att vi var där.
• Tacksam att vi inte gav upp

• Intervju med mamman
• När det var som svårast tänkte jag på dr Joelssons ord, ”Hon kommer att bli
frisk”
• Viktigt att vara vikarierande hopp

Flicka 10 år från Kosovo
• Vårdas i hemmet från 2013 och fortsatt
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fungerande bra i skolan i Sverige
I samband med negativt beslut blev hon aggressiv mot andra barn
Kunde inte vara kvar i skolan
Aggressiv också hemma till en början
Rymde ett par gånger.

Mamman matar henne
Kan gå själv
Använder blöjor
Ger ingen kontakt med behandlare
Uppgifter från mamman att flickan hör röster, ser personer

Fortsättning flicka från Kosovo
• Insjuknar 2015 i brusten blindtarm med allvarliga komplikationer
• Ligger 3 månader på barnkliniken, opereras flera gånger
• Under vårdtiden är pappan med
• Sjukhuspersonalen uppfattar flickan som en vanlig tonåring
• Tittar på TV serier
• Pratar med sjuksköterskorna
• Deltar i lekterapin

• Mamman har svårt att acceptera denna bild av flickans fungerande

Fortsättning flicka från Kosovo
• Efter utskrivning från barnkliniken
•
•
•
•
•
•

Inhibition
Blir lite piggare
Kan komma till mottagningen
Provar Traumafokuserad KBT terapi men det går inte att genomföra
Provar att aktivera genom socialtjänst och primärvård
Lärare som talar hennes språk kom hem under period

• Februari 2017 nytt avslag
• Åter mer passiv och ger ingen kontakt

Lärdom
• Insjuknadet kan vara varierat
• Tillfrisknar fast det kan ta tid

• Ge inte upp
• Vikarierande hopp
• Alla blir lätt passiva både familj och behandlare
• Behövs mer aktivering

