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Om omslaget 
Målningen på omslaget av denna skrift kallas ''Livets kretslopp.'' Jag har av flera skäl valt detta 
namn på min fjärilsmålning. För mig är fjärilen en symbol för hopp och en ny start. Den är ett 
ämne som alla kan relatera till och alla har sett en fjäril åtminstone en gång. Här får 
monarkfjärilens livsbana representera de förändringar som äger rum när man ställs inför FOP. 
 
Jag valde att måla fjärilens detaljerade design i vattenfärg för att visa vad man kan uppnå efter att 
man har blivit tvungen att anpassa sig till sin FOP. Jag målade med höger hand tills för två år 
sedan då min högra armbåge låste sig och tvingade mig att börja måla det mesta med vänster 
hand. Denna målning var första gången jag målade en monarkfjäril med utslagna vingar med min 
vänstra hand. Jag anser att detta är en av de svåraste fjärilarna att måla. Genom min konst vill jag 
visa att människor med FOP kan leda produktiva liv. Det är viktigt att man hittar en passion som 
just målningen har blivit för mig. 
 
Jack B. Sholund Bigfork, 
Minnesota 
1995 (för den första utgåvan av Vad är FOP?) En vägledningsskrift för familjer) 
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Förord 
Inget kunde någonsin ha förberett oss på fibrodysplasia ossificans progressiva. 
 
Vår dotter Miranda Friz fick diagnosen på FOP den 19 april 2007. Miranda var 2 år och tre 
månader gammal och en livlig liten tjej som älskade att ha roligt. Att få höra talas om FOP, och 
få veta att vår dotter lider av det var en fruktansvärd chock för mig och min man. Jag har sedan 
fått höra att vår reaktion var mycket typisk för föräldrar i vår situation. I flera veckor efter 
diagnosen kände vi att vår värld hade gått i kras. Vi var förtvivlade och samtidigt rasande och 
undrade hur detta kunde ha hänt vårt älskade barn. 
 
Men medan vi kämpade med våra motstridiga känslor jobbade Miranda på med gott humör, hon 
fnittrade, pratade, skrek, spillde mat på golvet, lekte med sina leksaker och gjorde allt som 
småflickor gör. Efter ett tag insåg Peter och jag att om vi ville att Miranda skulle fortsätta att må 
bra var vi tvungna att lära oss att handskas med FOP. Vi fick inte låta det handskas med oss. Vi 
började ställa frågor: Hur skulle vi kunna hålla Miranda säker? Kunde hon leka med sin 
storebror? Cykla? Leka utomhus? Hur skulle det gå med skolan? Det stod mycket på spel och vi 
ville ha svar på våra frågor. 
 
Vid det här laget var vi redan medlemmar i International FOP Association, och vi visste att 
IFOPA stod beredda att hjälpa oss. Vi upptäckte att IFOPA hade en mycket informativ 
Vägledningsskrift för familjer på sin hemsida. Det var med stor nervositet men med ännu större 
beslutsamhet som vi tryckte ut vägledningsskriften och började läsa. En del av informationen i 
vägledningsskriften gjorde oss mycket upprörda och vi fick hoppa över vissa delar för att inte bli 
för nedstämda. För det mesta var vi dock tacksamma och lättade över att skriften också innehöll 
den oumbärliga information som vi behövde. Det bästa med boken var att den påpekade att även 
om det finns gemensamma problem som alla med FOP kommer att stöta på så måste varje familj 
hitta sitt eget sätt att stödja och skydda en älskad familjemedlem med FOP. 
 
Guideboken var en ovärderlig resurs för oss. Men trots det kunde vi inte låta bli att märka att den 
var lite passé med ett flertal hänvisningar till hur svårt det var att forska på FOP, och hur viktigt 
det var att hitta den genetiska orsaken så att ett botemedel kunde utvecklas. Då hade den 
genetiska mutation som orsakar FOP varit känd i över ett år! Forskare hade redan gjort enorma 
framsteg med att uppfylla profetian i den första vägledningsskriften. 
 
För inte så länge sedan fick vi höra att IFOPA-medlemmen Sharon Kantanie som varit medlem 
en längre tid var i färd med att uppdatera vägledningsboken. Den version som du har framför dig 
är resultatet av Sharons ansträngningar som författare och redaktör och är en välbehövd 
uppdatering. Den har vuxit avsevärt och innehåller beskrivningar om de viktigaste vetenskapliga 
framstegen. Vägledningsskriften besvarar också vanliga frågor om hur man lever med FOP, som 
till exempel om det är säkert att göra hål i öronen eller andra delar av kroppen, hur skolgången 
ser ut för barn med FOP, och huruvida människor med FOP kan ta vaccinationer. 
 
Förutom att behandla praktiska saker innehåller den nya vägledningsskriften idéer om hur man 
lättare kan klara av att leva med FOP. Jag tycker särskilt mycket om avsnittet som handlar om 
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hur ''Hur familjer klarar av att leva med FOP'' Jag tycker att det var en utmärkt idé att ta med det 
här avsnittet därför att det har varit till otroligt stor hjälp för mig att se hur andra familjer har 
klarat av att få en FOP diagnos. Detta avsnitt är ett bra sätt att se hur människor med FOP 
övervinner de utmaningar som FOP utgör, och att presentera för dig några av de fina 
människorna som är medlemmar i FOP- samfundet. 
 
När du har fått en diagnos på FOP kan det hända att du, precis som vi, känner att en avgrund har 
öppnats under dig. Som tur är kan Vad är FOP? En Vägledningsskrift för familjer hjälpa dig att 
komma på fast mark igen och hjälpa den familjemedlem som har fått FOP att inte bara överleva 
utan få ett gott liv. 
 

Karen Munro, juli 2008 
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Introduktion 
 
Tänk dig att du plötsligt befinner dig på ett nytt ställe där alla talar ett konstigt språk du inte 
känner igen och allt är främmande. Du har många frågor men inga svar. Det känns som om inget 
någonsin kommer att bli som det en gång varit. Det är ofta så här det känns när föräldrar får en 
diagnos på FOP för deras barn. 
 

Denna vägledningsskrift är riktad till familjer och föräldrar till barn som har FOP- inte för att de 

var den enda som vi trodde skulle läsa den utan för att de ofta har glömts bort och inte kunnat 

hitta någon information för att hjälpa dem förstå vad som händer med deras barn. 
 
De medicinska teman som vi presenterar i den första delen av denna bok är valda med tanke på 
de frågor som familjer kan ha eller de medicinska situationer de kan stöta på. Vissa 
generaliseringar har gjorts med hjälp av den senaste informationen inom forskningen och på det 
kliniska området för att hjälpa föräldrar att förutse de behov som deras barn kommer att få. 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även om det finns många aspekter av FOP som gäller 
nästan varje person som drabbas, påverkar FOP alla personer på olika sätt. Skillnader mellan 
individer kan ha betydelse för hur eventuella fördelar eller risker som är kopplade till en viss 
medicin eller behandling slår ut. Det avgörande beslutet om behandling måste tas av dig och din 
doktor i samråd. 
 
För ytterligare information om behandling av angrepp hänvisar vi till ''The Medical Management 
of Fibrodysplasia Ossificans Progressiva: Aktuella behandlingsmetoder”, som finns på 
www.ifopa.org eller genom att kontakta Dr. Frederick Kaplans kontor vid Pennsylvanias 
universitet, medicinska fakulteten på 215-349-8726. Du kan också skicka en e-post till hans 
assistent på Kamlesh.Rai@uphs.upenn.edu. 
 
FOP är inte bara en medicinsk diagnos. Det är en sjukdom som påverkar många aspekter av den 
lidandes liv. Av denna anledning har vi i denna den tredje utgåvan av Vad är FOP? En 
Vägledningsskrift för familjer tagit med artiklar som handlar om andra problem som familjer 
med barn som har FOP kan stöta på som till exempel de effekter som FOP kan ha på familjelivet, 
hur man kan öka självständigheten hos barnen, en ny definition av vad självständighet kommer 
att innebära för vuxna med FOP, kommunikation med lärarna om de speciella krav som 
sjukdomen ställer så att skolan kan bli en omgivning där barnet kan känna sig säkert och 
omhuldat och där barnets inlärning befordras samt hur man hittar resurser som kan hjälpa till att 
underlätta för personer som lever med FOP. Kom ihåg när du läser dessa artiklar att de innehåller 
personliga vittnesbörd som speglar situationen för just den familjen. Läsare bör diskutera olika 
aspekter med sina familjemedlemmar och rådgivare innan de tar beslut som påverkar deras egna 

http://www.ifopa.org/�
mailto:Kamlesh.Rai@uphs.upenn.edu�
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barn och familj. 
Den tredje utgåvan av vägledningsskrift om FOP kommer vid en gynnsam tidpunkt i FOPs 
historia. Genen har isolerats, föreningar har skapats världen över och doktorer jorden runt har 
visat intresse för FOP. Hoppet om en behandling eller ett botemedel är starkare än någonsin. 
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Anmärkning till läsarna 
 
I några av de följande kapitlen hänvisar vi till personer med FOP och deras familjer. Personernas 
ålder är den ålder de hade när artikeln skrevs (i vissa fall så långt tillbaka som januari 2007). 
Även om denna bok ges ut år 2009 har ett medvetet beslut fattats att ha kvar ursprungsformatet 
för att bevara livet och känslorna som de var vid det tillfället. 
 
Om du är förälder till ett barn som just fått diagnos kanske du vill smälta den information du får 
här lite långsammare. Den här boken har strukturerats så att den information du behöver mest 
kommer först som till exempel avsnitten ''Först det grundläggande'' och ''Saker som bör undvikas 
och alternativ.'' Om du inte kommer längre än ett par kapitel första gången du läser boken kanske 
du hellre hoppar fram till kapitel 16, ''Hur familjer klarar av att leva med FOP, ‘' en artikel där tio 
familjer tillfrågades om vad de skulle säga till en familj vars barn just fått diagnosen FOP, eller 
om det finns något de önskar att någon hade berättat för dem. Vi har alla varit i din situation och 
överlevt på något sätt. Vi hoppas att du kan lära dig något av våra erfarenheter så att du inte 
känner dig så ensam när du står inför en så ovanlig diagnos som FOP. 
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1. 
FOP: Först det grundläggande 
 
Informationen som finns om fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) kan tyckas 
överväldigande och packad med nya och konstiga termer. Om du är förälder till ett barn som 
nyligen fått diagnosen FOP kan sjukdomen verka mycket skrämmande. Därför ska vi börja med 
lite grundläggande information. 
 

Allmän översikt 
Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) är en ovanlig, genetisk sjukdom där kroppen 
producerar extra benmassa på platser i kroppen där inga ben växer normalt. Extra benmassa 
utvecklas i musklerna, senorna, ligamenten och annan bindvävnad. Denna typ av benproduktion 
utanför skelettet kallas normalt heterotopisk ossifikation av läkarna. Hos människor med FOP 
formas broar av ben över lederna och leder till stelhet, låsning och permanent orörlighet. Man 
kan säga att människor med FOP har ett extra skelett. 
 
Sjukdomen börjar ofta i nacken och axlarna och fortsätter längs ryggen, bålen och kroppens 
lemmar. Dessutom kopplas missbildade tår (korta, böjda, och ibland vridna inåt) alltid ihop med 
sjukdomen och kan synas vid födseln. Även om missbildade tår orsakar få problem kan de vara 
ett viktigt tidigt tecken på FOP innan kroppen börjar producera extra benmassa. 
 
Även om FOP är medfött och alltså startar före födseln börjar inte extra ben att formas före 
födseln. Symptom på FOP, såsom benproduktion startar vanligen under de första tjugo åren av 
ens liv. De flesta av de drabbade får diagnosen av FOP före dem fyller tio. Inflammerade (och 
ibland onda) svullnader, vanligtvis i axlarna och ryggen och ibland på hårbottnen och huvudet är 
vanligen de första tecknen på FOP. Svullnaden går vanligtvis ned men kvar blir en ny bit ben. 
För människor som lider av FOP går produktionen av ny benmassa olika fort. Hos vissa är 
tillväxten snabb och hos andra går det gradvis. Gemensamt för alla är att den exakta 
utvecklingen inte går att förutsäga även om det verkar finnas ett mönster. Till exempel tycks 
skelettbildningen ske i nacken, axlarna och den övre ryggen tidigt i livet och i höfterna och 
knäna under ungdomsåren och tidigt vuxenliv. 
 

Diagnos 
Som vi sa tidigare så föds de flesta människor som har FOP med missbildade stortår som är 
ovanligt korta, böjda och ibland vridna inåt. Detta är det första tecknet på FOP men brukar inte 
få någon att reagera eftersom FOP är en sådan ovanlig sjukdom. Med tanke på alla födslar som 
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äger rum så är mycket få spädbarn födda med denna speciella avvikelse på tårna med det går inte 
att ställa en definitiv diagnos på FOP endast genom att beakta en missformad tå. En avgörande 
diagnos på FOP kan endast göras med genetisk provtagning (något som är ganska nytt och bara 
har varit tillgängligt sedan upptäckten av den speciella genen som orsakar FOP) och studier av 
andra symptom som associeras med FOP. Uppkomsten av extra ben kan ses på röntgenbilder. 
För ytterligare information om genetisk testning, var god se kapitel 15, ''FOP- genen.'' 
 
Normalt uppkommer svullnader som liknar tumörer på nacken och ryggen före barnet fyller 10. 
Om upptäckten har föregåtts av trauma kan man dock upptäcka FOP-ben på andra delar av 
kroppen. 
 
I början kan de angripna områdena vara röda, ömma och ibland kännas varma vid beröring. 
Detta är vanliga symptom på en inflammation. Vissa föräldrar upptäcker också att deras barn, 
utöver de andra symptomen, får lite feber. 
 
Än idag kan läkare ha svårt att ställa den korrekta diagnosen på FOP, eftersom det är en så 
ovanlig sjukdom. Den diagnostiska processen kan ibland ta flera månader eller till och med år 
för många läkare har ingen erfarenhet av FOP. Den vanligaste diagnosen som de flesta familjer 
får är cancer eller fibromatos (en typ av godartad tumör). Tyvärr kan en feldiagnos och försenad 
diagnos ställa till problem som till exempel kan leda till onödiga provbiopsier, vilket kan leda till 
angrepp och permanent orörlighet och felaktiga behandlingar som behandling med cellgifter. 
 

FOPs historia 
FOP eller fibrodysplasia ossificans progressiva (fibro-dis-play-sha os-sih-fih-canspro-gress-ev-
a) betyder ''mjuk bindväv som gradvis förvandlas till ben.'' De första dokumenterade fallen hittar 
vi på 16 och 1700 talen. År 1692 mötte den franske läkaren Guy Patin en patient som hade FOP 
och omtalar mötet i hans skrifter. År 1736 beskriver den brittiske läkaren John Freke utförligt en 
ung man vars diagnos omfattade svullnad över hela ryggen. 
 
Sjukdomen blev känd som myositis ossificans progressiva, vilket innebär ''muskel som gradvis 
förvandlas till ben.'' Namnet ändrades officiellt till fibrodysplasia ossificans progressiva på 
sjuttiotalet av Dr. Victor McKusick, allmänt betraktad som den medicinska genitikens fader, vid 
Johns Hopkins Universitet, medicinska fakulteten, för att rikta uppmärksamheten på att även 
annan mjuk (eller fibrös) vävnad än muskler (till exempel senor och ligament) kan ersättas av 
ben. 
 

Hur många människor har FOP? 
Det uppskattas att cirka 3,300 människor världen över lider av FOP eller ungefär en på två 
miljoner. Sådan statistik kan göras mer överskådlig med följande exempel: om det finns plats för 
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100 000 åskådare på en stor fotbollsarena så skulle man behöva fylla nästan 20 fotbollsarenor för 
att hitta en person som har FOP. För närvarande har forskarna kännedom om cirka 700 
människor i världen som har FOP. 
 

FOP- ben och "normalt" ben 
Den extra benmassan i FOP kommer till genom en gradvis förändring av mjuk vävnad till brosk 
och ben. Denna process liknar det som händer när ett ben läks efter en fraktur (benbrott) och är 
nästan identisk med den process med vilken ben normalt byggs upp i ett embryo. 
Abnormaliteten hos FOP är inte hur benet formas utan snarare när och var det händer. 
 
När det har mognat är det extra benet i FOP omöjligt att skilja från normal benmassa förutom att 
det är på fel ställe. Benmassan är stark, kan bära vikt och stå emot mekanisk belastning precis 
som ett vanligt ben. Faktum är att om det extra benet bryts så reagerar det precis som ett vanligt 
ben och läks normalt.  
 

Hur FOP påverkar musklerna 
Ibland kan en förklaring om FOP förenklas genom att säga att musklerna på människor med 
FOP förvandlas till ben. Men det är egentligen inte en korrekt beskrivning av den process som 
äger rum. Vad vi nu vet om processen har vi lärt oss genom studier av biopsier, studier av 
skelettet på människor med FOP och forskning i laboratorier. 
 
Något av det första som händer under ett angrepp är en invasion av lymfocyter och makrofager, 
särskilda vita blodkroppar som normalt är de ''good guys'' i immunsystemet, som bekämpar 
infektioner och som hjälper oss att läka. När dessa vita blodceller invaderar området börjar 
muskelvävnaden att dö. Annan vävnad som påverkas är senor (som förbinder musklerna med 
benen), ligament (som förbinder benen med andra ben över en led), fascia (den tunna hinnan 
som omger musklerna) och aponeuros (bindväv som förbinder stora muskelgrupper). När 
muskelvävnaden förstörs börjar andra celler (speciellt stamceller som har legat vilande) att dela 
upp sig och föröka sig för att sedan omge och invadera den kvarvarande muskeln. Till slut 
omvandlas bindvävnaden till brosk och sedan ben. Ibland går detta snabbt och ibland kan det ta 
längre tid. Hastigheten med vilken ben formas kan variera från ett angrepp till ett annat beroende 
på vilka muskler det handlar om, den stimulans som ledde till utbrottet, immunsystemet och 
många andra faktorer. 
 

P står för progressiva 
Tyvärr blir FOP inte bättre med tiden. ”P” i FOP står för ''Progressiva.'' Det innebär att FOP 
fortsätter att utvecklas eller blir värre ju äldre en person blir. Eftersom FOP utgör en del av en 
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persons genetiska uppbyggnad, är människor med FOP födda med tillståndet även om den extra 
benmassan inte syns vid födseln. Så människor med FOP kan inte växa ifrån tillståndet. Inte 
heller kan det extra benet som tillkommit som ett resultat av FOP försvinna. 
 
Kroppen på en person som har FOP producerar inte extra ben hela tiden. En person som har FOP 
kan klara sig i flera månader eller år utan ett angrepp. Men det finns alltid risk att extra 
benmassa kan skapas antingen utan varning (''spontant angrepp'') eller efter ett trauma som till 
exempel en knuff, ett fall, en överansträngning av en muskel, en skada, intramuskulära sprutor, 
operation eller till och med ett virus. Det är oklart varför sjukdomen är aktiv ibland och vilande 
under andra perioder. 
 

Jakten på svar–FOP forskning 
FOP-forskningen är ett detektivarbete. Huvudmålet är att hitta rätt väg genom en genetisk 
labyrint för att identifiera den skadade genen som orsakar FOP (och som nu har hittats) och att 
använda den kunskapen till att förstå vad det är som sätter igång sjukdomen och utveckla bättre 
behandlingar och på längre sikt, ett botemedel. 
 
Även om mycket av den forskning som pågår kring FOP äger rum vid Pennsylvanias universitet, 
den medicinska fakulteten, där ett forskningslaboratorium som specialiserat sig på FOP finns, 
utgör jakten på svar en del av en världsomspännande insats av enskilda och forskningslag som 
pågått under de sista femton åren. Vetenskapliga medlemmar i det internationella 
forskningskonsortiet i Australien, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Korea, Storbritannien samt 
över hela USA har identifierat multigenerationella familjer som har hjälpt oss identifiera FOP-
genen och även gett viktiga bidrag till FOP-forskningen. Människor med FOP har varit generösa 
och donerat blod och vävnadsprover och hjälpt till att få fram de pengar som behövs för att 
fortsätta forskningen. Faktum är att den största delen av FOP-forskningen bekostas av FOP-
familjer, deras vänner och de samhällen de lever i. FOP forskningen är en gemensam 
ansträngning som inte skulle kunna genomföras utan alla de människor som är delaktiga. 
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2. 
Saker som bör undvikas och 
alternativ 
 
Let's face it. Egentligen borde ha undvikit att överhuvudtaget få FOP redan från början. Men 
eftersom det är för sent nu bör du noga läsa igenom denna information som handlar om 
situationer som man bör undvika om man har FOP. 
 

Intramuskulära injektioner och vaccinationer  
Injektioner rakt in i muskeln (intramuskulära eller IM injektioner) kan vara farliga och kan sätta 
igång ett angrepp och få benmassa att börjar bildas där injektionen gjordes. Även om 
intramuskulära injektioner inte nödvändigtvis leder till ny benformation går det inte att förutsäga 
när en intramuskulär spruta kommer att leda till problem och när den inte kommer att göra det. 
Därför ska man alltid undvika att spruta rakt in i muskeln. 
 
Vaccinationer och lokalbedövning (bedövning som administreras direkt till det område som 
behöver bedövas) är två typer av sprutor som ofta ges direkt in i muskeln. En liten studie av 
vaccineringsepisoder på barn med FOP ger oss den mest korrekta informationen om 
sannolikheten att dylika intramuskulära injektioner kommer att leda till anfall. (De flesta barn 
har redan fått de vanliga vaccinationerna när de får sin diagnos på FOP och har därmed redan 
varit utsatta för dessa ”otillåtna” sprutorna.) Även om de flesta inte har rapporterat problem som 
resultat av de intramuskulära injektionerna, så orsakade ungefär 1/3 av de intramuskulära 
injektionerna angrepp inom ett par timmar efter DPT (difteri-pertussis-stelkramp) vaccinationen. 
Faktum är att i vissa fall var det barnets negativa reaktion på DTP vaccinet som först fick 
läkarna att misstänka FOP. 
 
Som tur är finns det helt säkra sätt att ge de flesta vaccinationer utan att behöva ge dem via 
intramuskulära injektioner. Vissa vaccinationer som till exempel de som normalt ges i en muskel 
kan ges under huden (subkutant). Vaccinationer som kan ges under huden omfattar mässling, 
påssjuka, röda hund och hemofilinfluensa. Poliovaccinet kan ges oralt (i munnen). Injektioner 
och vaccinationer som ges under huden (subkutant) verkar utgöra mindre risk. Blodprov kan till 
exempel tas rutinmässigt och utan problem på personer som lider av FOP. För att vara på den 
säkra sidan bör personen som ska ge sprutan informeras om risken med intramuskulära 
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injektioner och trauma. Be dem att använda en liten nål precis som den som används för 
diabetiker som behöver injicera insulin. 
 
Man bör allvarligt överväga att inte ta DPT vaccinet som bara kan ges i muskeln. Doktorer vid 
Center for Disease Control i USA anser att DTP injektioner under huden kan orsaka allvarlig 
nedbrytning av huden runt stället där sprutan gavs. Därför ska den inte ges under huden. Risken 
för att få difteri (D i DPT) är mycket låg. Pertussis (kikhosta) kan behandlas med antibiotika om 
man skulle få det. Men det är väldigt ovanligt. Slutligen är risken för stelkramp mycket låg om 
inte barnet utsätts för en skada som kan leda till stelkramp. Om det skulle inträffa kan 
hyperimmunt globulin ges intravenöst direkt i venen) för att ge lite immunitet. Vaccinet för 
stelkramp kan också ges under huden. 
 
En modifierad dos under huden av vaccinet mot Hepatit B kan man också tänka sig. Normalt är 
Hepatit B- vaccinet också intramuskulärt. Det finns också vaccin mot influensa och 
lunginflammation. Precis som med vaccinerna mot barnsjukdomarna ges dessa vaccin i muskeln. 
Men precis som många andra vaccin kan de också ges under huden. Se kapitel 11, ''FOP och 
influensan, ‘' för ytterligare information. 
 
I USA har alla stater en lista över obligatoriska vaccin för barn som ska börja skolan. Alla stater 
kan dock göra undantag från dessa regler. Den risk som standardvaccinerna utgör för personer 
med FOP bör vara tillräcklig orsak för att kunna utverka ett undantag. Andra länder har troligen 
samma regler. Var god ta kontakt med din läkare eller sjukvårdsupplysningen för ytterligare 
information. 
 
Skulle du ha frågor kan du kontakta någon av läkarna som finns nämnda i denna bok. En lista 
över experter finns i kapitel 28, ''Medicinsk expertis jorden runt.'' 
 

Operativa ingrepp 
Operativa ingrepp bör undvikas såvida de inte är absolut nödvändiga . För människor med FOP 
handlar det oftast om operativa ingrepp (eller åtminstone som diskuteras) avsedda att avlägsna 
den extra benmassan som skapas av FOP. Men kirurgiska ingrepp för att avlägsna extra ben eller 
försök att förbättra en persons tillstånd på operativ väg får ofta det motsatta resultatet: en ännu 
aggressivare tillväxt av ben och försämrat tillstånd. Ny benmassa kommer nästan säkert att växa 
tillbaka och ytterliga försvåra rörligheten. Allt eftersom vi får bättre förståelse för hur den 
genetiska och molekylära orsaken till FOP utvecklas, kan det hända att kirurgiska ingrepp för att 
avlägsna extra ben på ett säkert sätt kommer att bli möjliga. För närvarande är det dock så att 
denna typ av ingrepp bör undvikas på grund av de stora riskerna det medför. Förutom den 
avsevärda risken för fler angrepp finns det också en risk för komplikationer som infektioner och 
flebit (en inflammation i venerna). Detta gäller speciellt vid operationer på de nedre lemmarna. 
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Det är också viktigt att inse att sådana operativa ingrepp ofta misslyckas eftersom det är svårt att 
återställa en uppsättning leder i de lägre lemmarna utan att påverka hållning och balans. 
Även om det är så att operationer oftast förvärrar FOP genom att generera mer ben kan 
nödsituationer uppstå där operativa ingrepp inte går att undvika, som till exempel blindtarmen 
eller akut sjukdom i gallblåsan. Trots att sådana operationer kan leda till nya angrepp kan de 
livshotande omständigheterna kring nödfallet rättfärdiggöra ingreppet. 
Följande riktlinjer kan vara till hjälp när man måste ta ställning till operationer och FOP. Vissa 
förslag handlar om tidig planering så att du kan vara förberedd om en nödsituation skulle uppstå. 

• Var medveten om risken för att ny benmassa kan bli resultatet av en 
skada på det muskuloskeletala systemet eller operationer. 

• Undvik frivilliga operationer på det muskuloskeletala systemet. Även om ben kan tas 
bort växer det ofta tillbaka och leder till problem som oftast är värre än vad det var 
innan operationen. Kirurgiska ingrepp för att öka rörligheten fungerar inte. 

• Be din familjeläkare eller läkare för internsjukdomar att ge dig en remiss till en 
lungspecialist och kanske även en narkosläkare vid ett sjukhus i din närhet så att du 
kan arbeta fram en plan för hur man kan ge lokalbedövning om ett olycksfall skulle 
inträffa. Eftersom människor som lider av FOP har unika andningsproblem och/eller 
hopvuxna käkar bör du överväga att göra detta innan en nödsituation uppstår så att 
det finns en plan om behovet skulle uppstå. En sådan plan kan sedan ligga i din 
journal och du bör själv ha en kopia särskilt när du är på resande fot. Du kan också 
rådfråga Zvi Grunwald, M.D. en narkosläkare som har behandlat många människor 
med FOP, för ytterligare information. Han kan nås på 215-955-6161 eller 
zvi.grunwald@jefferson.edu. 

• Om en nödsituation skulle uppstå där en operation blir oundviklig måste ordentlig 
planering och hantering av luftvägsproblemen alltid implementeras . 

• Undvik intramuskulära injektioner. 
• Det är viktigt att komma ihåg att man i varje medicinsk situation måste vara beredd 

på att informera läkarna, ambulanspersonalen och sjukvårdspersonalen på sjukhuset 
om hur man tar hand om en person som lider av FOP. Överväg att ställa samman 
personlig sjukvårdsinformation om FOP och annan viktig information i förväg.  Om 
man har ett dylikt, komplett kompendium med information klart att överlämnas kan 
du minska stressen och i vissa fall försäkra dig om bättre vård. Du kan skaffa en 
''Medicinsk sjukvårdspärm, ‘' ett organisationssystem för sjukvårdsdokument genom 
att kontakta 
IFOPA kontoret på together@ifopa.org eller ringa 407-365-4194. 

 
Läs kapitel 7, ''Nödfall, ‘' för ytterligare information om kirurgiska ingrepp och FOP. Här finns 
också ytterligare förslag om hur man kommunicerar med sjukvårdspersonal om vad det innebär 
att ha FOP. 
 

mailto:zvi.grunwald@jefferson.edu�
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Fall 
Ingen faller med avsikt . Fall inträffar. När man är barn kan de inträffa när man leker. När man 
är vuxen kan det inträffa för att de extra benen påverkar balansen. Tyvärr innebär ett fall en 
allvarlig risk för personer med FOP. Fall kan leda till angrepp eller i mycket allvarliga fall, 
huvudskada, att man förlorar medvetandet, hjärnskakning, skada på nacke eller rygg eller till och 
med dödsfall. En studie visade att personer med FOP löper dubbelt så stor risk att råka ut för 
allvarlig skada jämfört med personer som inte lider av FOP. 
 
Det krävs att kunna hålla balansen för att kunna gå stadigt (gångförmåga). Tyvärr finns det flera 
faktorer som reducerar denna möjlighet hos personer med FOP. På grund av den minskade 
flexibiliteten i nacken och bröstväggen är synfältet förminskat. Även om sinnena talar om för 
patienten att en fara kan föreligga är den motoriska möjligheten att undvika faran begränsad på 
grund av ledfusion och muskelinvolvering. Begränsning av rörelsefriheten på grund av fusion av 
nacken, bålen och lemmarna påverkar också starkt balansen och reaktioner som skulle kunna 
skydda vid ett fall. 
 
Det finns dock saker man kan göra för att göra omgivningen säkrare och minska risken för fall: 

• Röj undan saker som en person kan snubbla på (papper, böcker, kläder, skor, o.s.v.) 
från golvet. 

• Använd anti-halkbeläggning på trägolv. 
• Ta bort eller begränsa bruket av mattor. Använd dubbelsidig tejp för att förhindra att 

mattorna åker undan. 
• Installera handräcken bredvid toaletten och i badkaret eller duschen. 
• Använd antihalkmattor i badrummet. Överväg också att installera tumstjockt 

oglaserat kakel eftersom det minskar risken för att man ska falla på det våta golvet. 
• Förbättra ljussättningen i ditt hus. Installera eventuellt nattlampor för att lysa upp 

under natten. Vissa lampor kan till och med sätta på sig själva när det blir mörkt. 
• Installera ledstänger och lampor i alla trappor. 
• Ta bort alla hjul under möblerna. Ta bort möbler som inte är stadiga när man lutar sig 

mot dem. 
• Se till att sladdar inte ligger där personer går. 
• Ta hörsel och syntest regelbundet på dig eller ditt barn. 
• Var uppmärksam på om någon av de mediciner du eller ditt barn tar kan orsaka 

dåsighet eller påverka balansen. 
• Se upp för husdjur! 
• Använd skor som passar och ger god balans. 
• Använd stöd när du går (kryckor, käppar, rullator, o.s.v.) 
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Rädsla 
På många sätt är detta det svåraste att undvika på listan över saker som bör undvikas. 
Oförutsägbarheten med FOP kan ibland göra att man känner rädsla inför vad som kan hända. Du 
har snabbt fått lära dig att stötar, fall, sprutor i muskeln och operationer som normalt inte utgör 
några problem kan leda till ett angrepp hos personer med FOP och du har också lärt dig att FOP 
kan slå till utan någon orsak alls. Särskilt när man är ovan vid FOP kan det vara svårt att inte 
vara rädd för angrepp och fråga sig om det hade funnits något man kunde ha gjort för att ändra 
en viss situation så att det inte hade lett till ett angrepp. Våra känslor kan vara våra största 
fiender ibland. Men ta en dag i taget och försök att inte ha alltför stora krav på dig själv. Även 
om FOP kommer att leda till stora förändringar i ditt och din familjs liv så kommer du att lära 
dig att anpassa dig till det nya livet med beslutsamhet, styrka och mod. 
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3. 
Angrepp 
 
Ett angrepp är det vanliga namnet på symptom på aktiv FOP. De ämnen som följer är avsedda 
att hjälpa dig förstå mer om de unika symptomen som utmärker FOP, och hur man handskas 
med dem. 
 

Vad orsakar ett angrepp? 
Det enkla svaret är att vi inte vet vad det är som orsakar ett angrepp. Ett angrepp kan starta efter 
ett trauma (en stöt, ett fall, skada, överansträngning av musklerna, intramuskulär injektion, 
operation, o.s.v.). Det kan också förekomma att trots att trauma har inträffat så blir det inget 
angrepp. Många gånger startar ett angrepp utan att det finns någon tydlig orsak. Grundat på 
bevis som säger att det finns ett samband mellan influensa (och kanske andra virus) och angrepp 
kan man gissa att minst en utlösare till FOP anfall kan finnas i immunsystemet. Detta skulle vara 
logiskt eftersom svullnad och inflammation är reaktioner av immunsystemet. Men för 
närvarande har vi lite förståelse av sambandet mellan FOP och immunsystemet. 
 

Formation av ben  
Ett anfall äger rum när kroppen börjar skapa nytt ben även om inte varje angrepp leder till 
komplett ny benformation. Ingen vet vad som sätter igång processen men när den väl sätter 
igång så följer inflammation, svullnad i vävnaderna och obehaglighet. Angrepp gör normalt ont 
men graden av värk kan variera. Dessutom kan en person känna sig sjuk och få låg feber. 
 
Et enda angrepp kan vara i upp till 6-8 veckor ibland längre. Flera angrepp kan också äga rum 
under en aktiv period av FOP. Som nämnts tidigare kan längden på ett angrepp ofta bero på 
vilken muskel som är angripen, vilken stimulans som ledde till angreppet, immunsystemet, och 
många andra faktorer som vi fortfarande inte helt förstår. 
För närvarande finns ingen medicin eller behandling som kan stoppa formationen av ben när den 
väl har kommit igång. En läkare kan också skriva ut medicin som kan hjälpa till att göra anfallet 
mindre allvarligt (så att förhoppningsvis mindre ben kommer att formas) och leda till minskad 
inflammation och värk. Medicinering bör komma igång så snart som möjligt efter symptomen 
visar sig. Hänvisa din läkare till ''The Medical Management of Fibrodysplasia Ossificans 
Progressiva: “Aktuella behandlingsalternativ” 
(finns på IFOPA webbsida men kan också beställas från Pennsylvanias universitet, medicinska 
fakulteten). 
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När ett angrepp är igång kan stelhet i lederna uppträda under en natt. Man ska inte tro att benet 
växt ut under en natt – det kan ta allt från flera veckor till flera månader för benet att formas. 
Stelheten kommer från svullnad och tryck på insidan av muskeln under de första stadierna av 
benformationen.  
 
Många personer har upptäckt att angrepp hos vuxna kan vara annorlunda från de som äger rum 
hos barn. Det verkar som om barn har angrepp i form av knölar, medan vuxna har angrepp som 
utmärks av svullnad över hela kroppsdelen. Trots att dessa skillnader har uppmärksammats vet 
inte vetenskapsmännen ännu varför angreppen tar sig så olika uttryck. Även om en typ av 
angrepp kan vara vanligare än det andra vid en viss ålder kan båda typerna äga rum hos samma 
person med FOP. 
 
Symptom på ett angrepp kan variera beroende på vilka muskler eller leder som är påverkade . 
Till exempel är det mindre sannolikt att angrepp i höfterna kommer att producera knölar eller 
tydlig svullnad eftersom höftmusklerna ligger mycket djupt jämfört med andra muskler som 
ligger närmare ytan på kroppen. Förlamande höftangrepp kan börja med något så lite som en 
något stel höft eller ljumskmuskel. 
Normalt innebär ett angrepp en utveckling från mjuk vävnad till brosk och sedan ben. Det är 
dock anmärkningsvärt att vissa angrepp tycks stanna vid broskstadiet. Vi vet detta med säkerhet 
därför att fysiska undersökningar ibland kan uppvisa en fast valk, ark, eller platta av vävnad som 
inte syns på röntgen. Mogna ben syns på röntgen men brosk gör inte det. Brosk är nog en term 
du har hört förr men exakt vad innebär det? Brosk är en typ av bindvävnad vars syfte är att 
tillhandahålla struktur och som stöder kroppens andra vävnader utan att vara hård eller rigid som 
ben. Det kan också tillhandahålla en isoleringsfunktion i lederna. Naturligtvis ligger det brosket 
som har skapats under ett angrepp på fel ställe precis som extra ben som har skapats av FOP. Vi 
vet inte varför vissa angrepp stannar i detta stadium. 
 

Knölar och stötar 
Mjuka knölar visar sig ofta utan förvarning på halsen och ryggen så tidigt som under barnets 
första år. Knölarna kan vara små eller relativt stora och utvecklas under natten. De är tecken på 
svullnad och/eller inflammation. Ibland försvinner knölarna men vanligtvis utvecklas de till ny 
benmassa. Även om benet har allt som vanliga ben i vårt skelett har - till och med benmärg, så 
formas FOP- ben på platser där de inte borde formas som i musklerna, senorna och ligamenten. 
Den process som äger rum ersätter helt de tidigare strukturerna med ben. 
 
Knölarna är till en början mjuka och gör ofta ont. De kan dessutom kännas varma vid beröring. 
När de blivit omvandlade till ben slutar de ofta att göra ont även om de kan kännas obehagliga 
på grund av det tryck de utövar på de ställena. När knölen har blivit till ben blir den till en del av 
personens kropp. I vissa fall tycks de ändra form och storlek, precis som det kan bli en knöl på 
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utsidan av ett brutet ben . 
 
När den mjuka knölen först upptäcks är det möjligt att den inte känns igen som ett tecken på 
FOP utan att den av misstag tros vara en tumör eller cancer. Knölarna blir ofta undersökta med 
biopsi och en feldiagnos ställs. Ofta leder dessutom det kirurgiska traumat under biopsin till att 
ben formas på den platsen eller i närliggande leder (till exempel att skuldror läker ihop efter en 
biopsi under armen). 
 
Ibland är det första symptomet på FOP inte ett typiskt angrepp utan snarare en svullnad eller 
knöl i huvudsvålen. Denna typ av svullnad kan synas så tidigt som under livets första år. Dessa 
svullnader angriper en viss typ av bindevävnad som kallas aponeuros, ett tunt lager vävnad som 
skiljer musklerna från varandra. Det är viktigt att känna till att denna typ av svullnad inte 
påverkar hjärnan överhuvudtaget och inte tycks orsaka några problem oavsett hur stor 
svullnaden är. 
 

FOP och smärta 
Vissa människor märker att större delen eller all smärta försvinner när angreppet är över. Det 
verkar som om det är processen med benformation snarare än själva benet som leder till värken. 
FOP gör inte alltid ont. Värk kan dock, särskilt i mer framskridna fall av FOP, inta en mer 
kronisk karaktär. Detta kan vara för att den extra benmassan utövar tryck på nerverna 
och/musklerna. Kronisk värk kan också inträffa allt eftersom extra ben utvecklas och det 
existerande benet gör det svårare för kroppen att kompensera för de nya begränsningarna på 
rörelsefriheten. En konsultation med en läkare rekommenderas för att hjälpa till med dessa 
symptom. 
 
Det är också viktigt att komma ihåg att en person med FOP också kan lida av de vanliga 
krämporna som alla andra har . Tumregeln med FOP är att göra det som känns mest bekvämt. 
Ibland kan en värk vara kroppens sätt att tala om för oss att vi har överansträngt oss. När det 
gäller FOP är det en bra idé att undvika de rörelser eller positioner som orsakar obehag.  När 
musklerna är utsträckta reagerar de ofta med att dras tillbaka i motsatt riktning och skapa tryck i 
kroppen. På sätt och vis är det som att dra ut ett gummiband; ju mer det är utsträckt desto mer 
dras det tillbaka. Detta utgör ytterligare belastning på kroppen. Det viktigaste med FOP är att 
undvika rörelser som orsakar värk eller kan leda till skada. 
 
I många fall är det tydligt att värken är ett angrepp därför att värken följs av andra FOP-
symptom som svullnad och inflammation. Ett undantag till detta kan vara höftvärk. Musklerna i 
höften är djupare muskler så det är svårt att se om det finns någon svullnad eller inflammation. 
Om det inte är uppenbart om värken har att göra med ett angrepp eller beror på något annat bör 
du beställa tid hos din läkare. 
 



 

 

13 

Ett vanligt medicinskt prov är en röntgenundersökning. En röntgen visar ben men inte 
benformation i dess tidigare stadium . Röntgen är inte till speciellt stor hjälp när man ska besluta 
om värken beror på ett symptom på ett angrepp. 
 
Röntgen innebär strålning. Ta bara detta prov om din läkare anser att det är nödvändigt. Om du 
har ytterligare frågor om när ett sådant test kan vara av värde kan du rådfråga de medicinska 
experter som finns på listan i kapitel 28, ''Medicinsk expertis jorden runt.'' 
 

För ytterligare information on hur man hanterar värk se kapitel 8, ''Behandling av akut och 
kronisk värk.’’ 
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4. 
FOP och rörelseförmågan 
 
Hos individer med FOP formas extra ben över lederna och leder till stelhet, låsning, och 
permanent orörlighet. Lär dig mer om hur FOP påverkar rörelseförmågan och hur du kan hålla 
dig så rörlig som möjligt . 
 

Hur FOP påverkar rörelseförmågan 
FOP kan påverka alla delar av kroppen eftersom det skapar ben som egentligen är ett extra 
skelett. Utvecklingen av extra bentillväxt, på medicinskt språk ossifikation, följer ett speciellt 
mönster. Vanligtvis går utvecklingen av angrepp och extra bentillväxt från huvudet till fötterna, 
från baksidan till framsidan och från de övre kroppsdelarna till de lägre. Detta innebär att FOP 
normalt börjar i nacken, ryggraden och skuldrorna innan det går vidare till armbågarna, höfterna 
och knäna.  
Musklerna i magen, tungan, ögonen och hjärtat angrips ej direkt av FOP vilket innebär att extra 
ben inte tycks formas i dessa muskler . Det är dock viktigt att inse att även om FOP inte angriper 
interna organ, kan minskat utrymme för andra organ bli resultatet av den extra benformationen. 
Den väldokumenterade och karakteristiska utvecklingen av FOP och även de delar som inte 
påverkas ger troligen viktiga ledtrådar till orsaken och utvecklingen av sjukdomen . 
 
Kroppens leder som till exempel knän och armbågar binder samman benen och hjälper till med 
rörelse. I FOP ersätter och korsar FOP ligamenten (vilka täcker benet), och muskler och senor 
(som rör benet). Därför kan rörelsen i lederna på kroppsdelar som angripits av FOP bli svår eller 
omöjlig.  
 

Olika människor påverkas på olika sätt 
De flesta som lider av FOP uppvisar drag som påminner om varandra, särskilt missformade 
stortår vilket syns vid födseln, samt extra benväxt som fortsätter hela livet. Det finns dock stora 
skillnader från person till person. De största skillnaderna märks i tidpunkten och hastigheten 
med vilken benformationen äger rum. Till exempel, en person med FOP kan förlora rörligheten i 
höften under de första tio åren av sitt liv medan en annan kan gå normalt ända tills han blir 
vuxen. En annan vanlig variation är hur allvarlig sjukdomen är. Till exempel kan en armbåge 
stelna i ett böjt läge (så att armen fastnar i ett läge över bröstet), eller i ett rakt läge eller kan 
också ha lite rörelsefrihet. 
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Kan något göras för att hjälpa en person med FOP att 
bibehålla sin rörlighetsförmåga? 
Snabb insättning av behandling med medicin kan bidra till att minska ett angrepp men när 
processen med benformation väl har kommit igång är det tyvärr inte så mycket man kan gör för 
att stoppa det. Det är det extra benet inuti och över musklerna eller lederna som tar bort 
rörelseförmågan. I normala fall är det bra för en person som har råkat ut för en skada att 
behandlas med sjukgymnastik för att få tillbaka rörligheten och/eller styrkan men för personer 
med FOP rekommenderas inte sjukgymnastik. Detta är för att sjukgymnastik generellt involverar 
sträckning av musklerna, ibland passivt där sjukgymnasten utför övningarna och ibland med 
aktiv hjälp av patienten. Till och med mjuk sträckning kan leda till nya angrepp eller förvärra ett 
pågående angrepp. Istället är det bättre att rikta in sig på rörelser som är bekväma och som är 
påminner om de som man gör normalt I det dagliga livet. Det bästa sättet att hålla uppe 
rörelseförmågan och styrkan I musklerna inom ramarna för de begränsningar som FOP utgör är 
att vara så aktiv som möjligt. Simning, behandling med varmvatten eller helt enkelt bara 
tillbringa tid I vattnet är bra för kroppen och dessutom roligt. De unika egenskaperna som vatten 
har minskar trycket på musklerna och kan eventuellt göra det lättare att röra sig. 
 

Fysiska aktiviteter 
På grund av risken för trauma bör föräldrar överväga huruvida deras barn med FOP bör undvika 
fysiska aktiviteter där det finns en stor risk att de kan skadas eller falla (löpning, kontaktsporter 
o.s.v.). Som nämnts tidigare har personer med FOP en ökad tendens att ramla på grund av stört 
 balanssinne, i sin tur på grund av stela leder. Detta innebär att om en person med FOP börjar 
falla är det mindre troligt att han eller hon kan stoppa fallet. Det finns också viss bevisning för 
att överansträngning av musklerna kan bidra till nya angrepp. 
 
Men med tanke på FOPs progressiva natur bör en förälder låta sitt barn delta i de saker som han 
eller hon kan ur fysisk synpunkt. Det är viktigt att inte isolera barn från det som är roligt i livet 
eller från att leka med vänner. Med andra ord, var inte så rädd för att ditt barn ska skadas att du 
och ditt barn glömmer bort att prova på nya saker och att ha roligt under tiden eftersom det är en 
viktig del av livet. Ibland handlar livet om att väga risker mot varandra. 
 
Din familj kan anpassa vanliga lekar så att de blir säkrare och/eller lättare att leka. För att utöva 
anpassade sporter eller få hjälp att anpassa sport och aktiviteter kan du kontakta följande 
organisationer: 

• Cure Our Children Foundation (webbsida med ingående information om sport för 
människor med handikapp). Här finns även information om specifika sporter och 
internationella resurser); 310-355-6046, www.cureourchildren.org/sports.htm; 

http://www.cureourchildren.org/sports.htm�
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webbsidan innehåller artikeln ''I Know I Can Do It: Sports Are For Disabled Children 
Too'' 

• Disabled Sports USA, Far West; 530-581-4161, www.dsusafw.org 
• America's Athletes with Disabilities; 800-238-7632, www.americasathletes.org 
• American Association of Adapted Sports Programs; 404-294-0070, 

www.adaptedsports.org 
• National Center of Physical Disability and Activity; 800-900-8086, 

www.ncpad.org 
• Children's Golf Foundation; 561-842-0066, www.childrensgolf.org 
• Courage Center; 888-846-8253, www.courage.org 
• Adapted Physical Education (sida med förslag på hur man anpassar 

idrottsaktiviteter); 540-953-1043, www.pecentral.org/adapted/adaptedmenu.html 
• Kids Camps (resurs med förslag på lägerskolor för handikappade barn); 877-242-

9330, www.kidscamps.com/special_needs/physical_disability.html 
• De flesta av dessa resurser finns i U.S.A. För information om handikappsanpassade 

sporter i andra länder hänvisar vi till Cure Our Children Foundation, läkare, skolor, 
sportföreningar o.s.v. 

 

Att ta sig fram  
Eftersom FOP gradvis begränsar möjligheten att gå kan en person med FOP tvingas ta hjälp av 
käppar, kryckor, rullatorer för att kunna ta sig fram. Speciellt när man behöver gå längre avstånd 
blir det lättare för många personer vars ben är angripna av FOP att använda en eldriven rullstol 
eller en motoriserad scooter . 
 

Fördelar med rullstolar och scooters är bland annat följande: 

• Säkerhet. Eftersom FOP begränsar rörelsefriheten och det blir svårare att hålla 
balansen blir och rullstolar och scooters säkrare alternativ att ta sig dit man vill 
komma på ett säkert och snabbt sätt. De skyddar också en person från stötar på 
allmänna platser där människor kan ha tankarna på annat håll och inte ser hur de går. 

•  Hastighet. Eldrivna stolar utgör ett snabbt sätt att ta sig från en plats till en annan. 
• Komfort. En rullstol kan specialtillverkas efter en persons behov med speciella säten 
till sitt-till-stående stolar som kan resa upp en person från sittande till stående. En rullstol 
kan också göra det möjligt för en person att ta sig fram utan att bli trött.       
• Självständighet. Många tror att en person blir mer beroende när de använder en 
rullstol. Men med en eldriven stol blir en person mer självständig. Det blir lättare att 
flytta på sig när man själv vill, kanske till och med bli lite mer äventyrlig. 

 
Personer med FOP behöver specialbeställda rullstolar särskilt när begränsningarna går så långt 

http://www.dsusafw.org/�
http://www.americasathletes.org/�
http://www.adaptedsports.org/�
http://www.ncpad.org/�
http://www.courage.org/�
http://www.pecentral.org/adapted/adaptedmenu.html�
http://www.kidscamps.com/special_needs/physical_disability.html�
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att en eldriven rullstol krävs för att hjälpa patienten att behålla sin självständighet. Ett bra ställe 
att vända sig till för att få hjälp är de kliniker vid Rehab-Centra och sjukhus som arbetar med 
sitsar och rullstolar. Rullstolskliniker har arbetslag i vilka ingår specialister såsom fysiatriker 
(rehabexperter), arbetsterapeuter och sjukgymnaster, sjuksköterskor och tillverkare av rullstolar. 
Dessa arbetslag har kännedom om det stora utbudet av rullstolar som finns med allt från 
rullstolar som kan fällas bakåt, och/eller höjas upp till sådana som kan lyfta en person från 
sittande till stående – och i vissa fall även köra från stående läge vid behov.* De kan hjälpa till 
att anpassa sitsar för att maximera bekvämligheten och se till att rullstolen är lämplig för hem 
och arbete. 
 
*Den svenska rullstolstillverkaren Permobils "Stander" modell har alla dessa funktioner (dess 
fotplattor är några tum ovanför marken), och andra Permobil stolar kan också anpassas så att 
de har framåtlutning, vilket kan göra att det är lättare att på egen hand komma in i dem från 
stående. Permobils rullstolar kan köpas i USA, många europeiska länder, Kanada, Japan och 
Korea. Andra tillverkare gör också rullstolar med funktioner för stående läge. Vi nämner 
Permobil för att personer med FOP ofta har valt dem. Kontakta FOP- föreningar eller 
rehabiliteringscenter i ditt land för att få veta mer om rullstolar med liknande funktioner. 
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5. 
Den medicinska världen  
 
Detta kapitel kan hjälpa dig att bättre kommunicera med medicinsk expertis. 
 
Introduktion 
Ovanliga sjukdomar presenterar en unik utmaning i den medicinska världen. Å ena sidan söker 
familjer efter svar och behandlingar. Doktorer och medicinsk expertis har dock å andra sidan 
många patienter med många vanligare problem och kan inte vara experter på varje ovanlig 
sjukdom. Syftet med detta kapitel är att hjälpa familjer att navigera sjukvårdssystemet och få den 
bästa möjliga vården. 

Att välja en läkare 
Eftersom de flesta läkare aldrig har hört talas om FOP så är det inte nödvändigt att du väljer en 
expert till primärvårdsläkare. Den bästa läkaren för en patient med FOP är en som är beredd att 
lyssna på dig, är beredd att lära sig om FOP och potentiell behandling, förstår vad det innebär att 
behandla en person med FOP, och som är villig att rådfråga Dr. Kaplan eller någon annan av de 
medicinska experter som står på listan i kapitel 28 vid behov. Din primärvårdsläkare kan vara en 
barnläkare, familjedoktor, läkare på invärtes sjukdomar, en ortoped eller en reumatolog. 
Återigen handlar det mest om vem du känner att det är lättast att arbeta med och som motsvarar 
dina behov och kan handskas med hälsofrågor som uppstår för personer med FOP. 

Att hjälpa din läkare att ge dig bättre vård  
Det är otroligt viktigt att ditt förhållande med din läkare blir ett samarbete. Personer med 
ovanliga sjukdomar och deras föräldrar blir ofta ganska välunderrättade. De känner sitt barn bäst 
och vet hur barnets dagliga vård ser ut. Barn med FOP vet mycket tidigt vilka behov de har och 
kan tala om det. 
 
Dela med dig så mycket information du kan med din läkare. Överväg att ge honom eller henne 
följande information: 

 
   ''The Medical Management of Fibrodysplasia Ossificans Progressiva: Aktuella 

behandlingsmetoder, ‘' finns på www.ifopa.org eller genom att kontakta Dr. 
Frederick Kaplan eller hans assistent Kay Rai vid Pennsylvanias universitet, 
medicinska fakulteten på 215-349-8726 eller Kamlesh.Rai@uphs.upenn.edu. 

•  En kopia av Vad är FOP? En vägledningsskrift för familjer 
•    FOP nödfallskort (se nedan för mer information) 
• En personanpassad ''Medicinsk sjukvårdspärm'' som innehåller information om ditt 

barns (eller din) medicinska bakgrund 

http://www.ifopa.org/�
mailto:Kamlesh.Rai@uphs.upenn.edu�
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• Överväg att ha ett sammandrag på en sida med personlig medicinsk information 
• När det kommer uppdateringar ska du låta din vårdpersonal veta det så att de alltid 

har tillgång till den senaste information. 
 
Vissa av dessa resurser kan fås genom IFOPA, vars kontaktinformation är enligt följande: 
 
IFOPA 
P.O. Box 196217 
Winter Springs, FL 32719-6217 
Telefon: 407-365-4194 
E-post:together@ifopa.org  
Webbsida: www.ifopa.org 
 
När du träffar din doktor ska du förbereda dig och ta med en lista med frågor så att du kan 
använda din tid effektivt. Ställ de viktigaste frågorna först så att din doktor inser hur viktiga de 
är och kan ge tid och uppmärksamhet åt de frågorna. 
 

Sätt att dela med sig av medicinsk information 
IFOPA har utvecklat följande sätt att informera sjukvårdspersonal om FOP. I första hand har vi 
FOP nödfallskort som är en lättillgänglig källa för oumbärlig medicinsk information. Det 
innehåller följande: 

• Grundläggande information om FOP. 
• Anvisningar om att trauma i de djupt liggande vävnaderna ökar farten på sjukdomens 

framfart och att personer som lider av FOP måste behandlas med försiktighet.  
• Lista över nödfallsåtgärder som måste vidtas för att behandla en person med FOP. 
• Förklaring om att intramuskulära injektioner bör undvikas för att de kan orsaka ett 

anfall 
• Kontaktinformation till Dr. Kaplan och Pignolo att användas i en nödsituation. 
• Information om det brådskande behovet av vävnadsdonation från en person med FOP 

i en nödsituation.  
 

 FOP nödfallskort kan användas på följande sätt: 

• Bär ett i din plånbok  
• Ge ett till din vårdpersonal  
• Låna ut ett till din barnvakt  
• Lägg ett i familjebilen 
• Lägg ett in en plastficka som ditt barn ska ha på sig under skolresor eller besök hos 

vänner.  

mailto:together@ifopa.org�
http://www.ifopa.org/�
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• Ge ett till sjuksköterskan eller sjukvårdare på skolan eller eventuella lägerskolor.  
 
Överväg att komplettera kortet med kontaktinformation till lokala doktorer och din egen kontakt 
information vid nödfall. Kort kan erhållas kostnadsfritt från IFOPA. 
 
En annan praktisk resurs är den''Medicinska sjukvårdspärmen'' med personlig medicinsk 
information.  IFOPA erbjuder ett set vilket omfattar pärmen och följande saker: 

• Identifieringssida 
• Lista med telefonnummer för nödkontakter  
• Visitkortshållare som kan användas för visitkort från läkare som du möter. Överväg 

också att förvara andra FOP nödfallskort där. 
• Recepthållare  
• Information om den personliga sjukdomshistorien  
• Avdelare – För att dela in pärmen i sektioner. Följande sektioner föreslås 1. Översikt 

över angrepp, mediciner och tillägg 2. Sjukhusvistelser 3. Anteckningar från läkarbesök 
4. Översikt över mediciner 

• CD hållare – för CD med medicinska prov som MRIs 
• Dokumenthållare i plast för kopior av viktiga dokument  

Kontakta IFOPA för mer information om detta set. 
 
IFOPA rekommenderar också att varje familj registrerar sig hos Medic Alert. Medic Alert är en 
icke-vinstgörande organisation som man måste vara medlem i och som startades för tiotals år 
sedan för att erbjuda fortgående tillgång till medicinsk information vid nödfall. Medlemmarna 
har en symbol på ett halsband eller armband som känns igen av ambulanspersonal jorden runt. 
När de ser symbolen med ditt personliga identifieringsnummer och sjukdomstillstånd vet de att 
de måste ringa till Medic Alert 24-timmars nödresponscenter omedelbart, till och med före 
behandling förutsatt att patientens liv inte är i farozonen om det blir en försening på bara några 
sekunder. 
På grund av ovanligheten med FOP så hjälper det inte att bara sätta namnet på armbandet eller 
halsbandet. Därför föreslår vi, efter konsultation med brandmän, ambulanspersonal, läkare och 
Dr. Kaplan följande information på Medic Alert: ''Överdriven benformation p.g.a. genetisk 
sjukdom. Måste behandlas försiktigt.'' 
 
Om du vill bli medlem i Medic Alert, kan du besöka www.medicalert.org eller ringa 800-432-
5378 eller 888-6334298. För personer som ringer från utanför U.S.A (även samtal där 
mottagaren betalar), var god slå: 209-668-3333. De har en språklinje för att hjälpa internationella 
familjer. Avgiften varierar något beroende på vilken form av identifiering du väljer och omfattar 
identifieringsarmbandet/halsbandet, laminerat identifieringskort, obegränsad uppdatering av din 
information och korrekt medicinsk data 24 timmar om dygnet. 

http://www.medicalert.org/�
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6. 
Att ta beslut angående 
behandling av FOP  
 
Följande avsnitt är en introduktion till behandlingen av FOP. Även om det finns drag som alla 

personer med FOP har gemensamt finns det skillnader mellan de enskilda individerna som kan 
påverka de eventuella fördelar eller risker som en patient kan få av en viss medicinering eller 
behandling som diskuteras i detta avsnitt. Det slutliga beslutet om behandling bör alltid tas av 
dig i samråd med din läkare. Konsultera alltid "The Medical Management of FOP: Aktuella 
behandlingsmetoder”, som finns på IFOPA webbsida på www.ifopa.org eller via Pennsylvanias 
universitet, medicinska fakulteten. Kontakta Dr. Frederick Kaplans assistent Kay Rai på 215-
349-8726 eller med e-post på Kamlesh.Rai@uphs.upenn.edu. 
 

Introduktion 
Trots att det inte finns några dokumenterade, effektiva, förebyggande åtgärder eller behandling 
av FOP hoppas vi att en bättre förståelse för de underliggande orsakerna till FOP kommer att 
leda till en ny medicinbaserad strategi för att behandla FOP. Mer än någonsin tidigare har 
läkarna ett växande antal möjliga medicinska åtgärder till sitt förfogande. 
 
Tyvärr gör ovanligheten med FOP och dess oförutsägbarhet att det är otroligt svårt att förutsäga 
hur en viss behandling ska slå ut. Eftersom symptomen på FOP kan komma och gå är det ibland 
svårt att säga om en viss behandling har haft framgång eller ej eller om ett angrepp helt enkelt 
har gått över av sig självt. Kom dessutom ihåg vårt eget önsketänkande om att det verkligen 
finns något vi själva kan göra för att påverka resultatet av ett angrepp så förstår du varför det är 
så svårt att ha en objektiv diskussion om olika behandlingar av FOP. 
 
Denna rapport reflekterar de erfarenheter och åsikter som University of Pennsylvanias 
forskningsteam och International Clinical Consortium om FOP samlat in vad gäller mediciner 
som har använts för att behandla FOP. Denna information är bara avsedd att vara vägledande. 
Som sagt, även om många drag som alla personer som har FOP har gemensamt så finns det 
många skillnader mellan de enskilda FOP-patienterna vilket kommer att påverka de eventuella 
fördelar eller risker som varje medicin eller behandling har. Det avgörande beslutet ska du och 
din läkare ta i samråd. 
 

http://www.ifopa.org/�
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Ja, det är lite förvirrande 
I början av detta kapitel ska vi först göra detta klart. Trots alla försök att hålla de medicinska 
förklaringarna så enkla som möjligt samtidigt som vi inte vill missa något så att alla familjer kan 
ha all den information de behöver för att kunna ta rätt beslut om läkarvård så blir det här kapitlet 
ändå mer tekniskt än de andra avsnitten i boken på grund av det ämne som ska behandlas. Låt 
inte detta skrämma bort dig från att läsa det! Försök i stället att förstå så mycket du kan. Om du 
stöter på något som verkar lite förvirrande kan du rådfråga någon av de specialister som finns i 
listan ''FOP medicinska experter världen över'' eller fråga din egen doktor. Sjukvårdssystemet 
fungerar bäst när läkare och patienter samarbetar. Det är viktigt att du förstår och överväger de 
olika typerna av behandlingar som står till buds så att du och ditt barns läkare har en plan på vad 
som bör göras när angreppen startar. 
 

Introduktion till kortikosteroider (prednison) och anti-
inflammatoriska mediciner 
Det finns flera allmänna typer av mediciner som används för att behandla FOP- angrepp. Den 
första gruppen innehåller mediciner som används i stor utsträckning för att kontrollera 
symptomen på ett angrepp (svullnad, inflammation och värk) som har haft påstådda positiva 
resultat från familjer och med få bieffekter. Exempel på dessa mediciner är kortvarigt bruk av 
höga doser av kortikosteroider (som till exempel prednison) och bruket av icke-steroida, anti-
inflammatoriska mediciner (NSAIDs) såsom de nya anti-inflammatoriska Cox-2 hämmarna, mer 
kända under varumärken som Celebrex (en vanlig reumatism medicin), Celebra, eller annat 
namn beroende på var du befinner dig. 
 

Prednison 
Prednison har en stark anti-inflammatorisk effekt och övervägs därför ofta för behandling av 
angrepp av FOP. För att få bästa effekt bör prednison sättas in inom 24 timmar efter angreppet 
startar. Medicinen fungerar mindre väl om den sätts in mer än två dagar efter angreppet startat . 
Därför är det mycket viktigt att kontakta läkare så snart som du märker att ett angrepp börjar 
komma igång. Vissa familjer föredrar att har att lager av prednison hemma för att vara 
förberedda. Om angreppet svarar på prednison men startar igen när medicinen slutar tas kan du 
eventuellt repetera fyradagarskuren och dra ned dosen successivt under 10 dagar. 
 
Prednison bör ej användas vid angrepp på bröstet eller bålen eftersom det är svårt att veta när 
angreppen startar där. Å andra sidan kan angrepp på käken bli akut eftersom det kan påverka 
andningen och matintaget så där är det viktigt att snabbt komma igång med prednison. Denna 
eventuellt farliga typ av angrepp kan också kräva en något längre behandling med en gradvis 
mindre dos tills svullnaden går ned. Kom ihåg att detta är ett undantag till den vanligen 
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rekommenderade behandlingen. 
 
Bruk av prednison kan övervägas efter skada på de mjuka vävnaderna för att förhindra att ett 
angrepp kommer igång och för att minska effekterna av skadan. Det bör ej användas efter 
mindre bulor eller fall . 
 
Långvarigt eller kliniskt bruk av kortikosteroider som prednison är ingen fördel. Tvärtemot finns 
det bevis på att långvarigt bruk kan accelerera benformationen och skada kroppen på andra sätt, 
(till exempel genom att undertrycka immunförsvaret påverka synen, bidra till benskörhet, orsaka 
binjureinsufficiens, o.s.v.). Bruket av prednison vid behandling av FOP är endast avsedd att 
minska svullnaden, inflammationen och förhoppningsvis avbryta den tidiga migrationen av 
lymfocyter (de speciella vita blodkropparna som vi talade om tidigare i denna bok)till musklerna 
vilket kan potentiellt stoppa muskeln från att dö och ben från att växa på dess plats. Se ''The 
Medical Management of FOP: Aktuella behandlingsmetoder'' för ytterligare information bland 
annat om rekommenderade doser. 
 

Alfabetssoppa–Cox-2 hämmare och NSAIDs  
(Icke-steroida Anti-inflammatoriska mediciner) 
När alternativ till prednison söks, när bruket av prednison avslutas, eller när behandling krävs för 
långtidsbruk, kan Cox-2 hämmare eller icke-steroida anti-inflammatoriska mediciner (NSAIDs 
som ibuprofen, naproxen, o.s.v.) övervägas som ett alternativ. 
 
Dessa mediciner riktar speciellt in sig på de substanser som orsakar inflammationer och som 
heter prostaglandiner. Dessa prostaglandiner underblåser också ny benformation. Studier i den 
medicinska litteraturen har visat att en sänkning av prostaglandinnivåerna i djurförsök 
dramatiskt ökar tröskeln för heterotopisk ossifikation, vilket gör det svårare för extra ben att 
formas. 
 
Förutom deras potenta anti-inflammatoriska egenskaper, visade en ny studie oväntat att de nya 
Cox-2 hämmarna har starka anti-angiogeniska egenskaper, ett drag som gör dem ännu mer 
attraktiva för eventuell insats mot FOP. Vad detta innebär är att dessa mediciner hjälper till att 
stoppa vissa nya blodkroppar från att bildas. Dessa blodkroppar hjälper till att ”mata” tillväxten 
av extra ben. Om vi kan stoppa eller sakta ned tillväxten på detta system av blodkroppar kanske 
vi till och med kan stoppa den extra bentillväxten. Data föreslår dock att för att 
prostaglandinhämmare ska vara riktigt effektiva för att motverka extra bentillväxt (heterotopisk 
ossifikation), måste medicinen finnas i ”systemet” (d.v.s. cirkulera i blodet på en 
behandlingsnivå) innan en benproducerande signal kommer. 
 
Du känner troligen bättre till de varunamn på Cox-2 hämmare som ofta används för att behandla, 
artrit och andra tillstånd som orsakar inflammation. Varunamn kan vara Celebrex, Celebra eller 
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andra namn beroende på var du bor. Jämfört med NSAIDs, som har funnits längre erbjuder Cox-
2 hämmare möjligheten att minska de gastrointestinala effekterna/riskerna. Dessutom behöver 
man bara ta dem en eller två gånger om dagen. Men på senare tid har röster höjts vad gäller 
säkerheten med Cox-2 hämmare och en indragning av flera mediciner i denna klass har gjorts 
efter man upptäckte en ökad risk för hjärtattack och stroke hos patienter som deltog i en studie 
som gjordes om de indragna medicinerna (Vioxx, Bextra). Trots att de gastrointestinala 
fördelarna med Cox-2 hämmarna gentemot de klassiska icke-steroida anti-inflammatoriska 
medicinerna kan ifrågasättas verkar Cox-2 hämmare vara ett gott val för människor med låga 
kardiovaskulära risker (låg risk för hjärtproblem) som har upplevt allvarliga gastrointestinala 
problem tidigare eller människor som löper stor risk att få gastrointestinala problem som till 
exempel personer med FOP som kan behöva ta kortikosteroider (prednison) i perioder eller på 
samma gång som annan anti-inflammatorisk medicin. 
 
Med all anti-inflammatorisk medicin bör man vidta gastrointestinala försiktighetsåtgärder. Om 
man överväger att börja ta Cox-2 hämnare under längre tid bör man regelbundet ta blodprov för 
att övervaka serum, lever- och njurfunktioner. På grund av risken för hjärtattacker och/eller 
blodproppar måste Cox-2 hämmare användas med försiktighet hos människor som lider av 
hjärtsjukdom, diabetes, hög kolesterolhalt eller personer med avsevärt begränsad rörelseförmåga 
som gör att de inte kan gå (vilket gör att de löper större risk för blodproppar). 
 
Se ''The Medical Management of FOP: Aktuella behandlingsmetoder'' för ytterligare 
information, samt rekommenderade doser. 
 

Vad är aminobifosfonater och varför skulle de vara till 
hjälp vid behandling av FOP? 
(Pamidronat och Zoledronat) 
Aminobifosfonater är en grupp mediciner vars primära syfte det är att hämma benresorption, 
eller stoppa benförlust. Två droger i denna grupp är Pamidronat och den mer potenta 
zoledronsyran (Zoledronate/Zometa). För närvarande finns mer information tillgänglig om 
bruket av Pamidronat och dess potentiella användning i behandlingen av FOP därför att 
Zoledronat inte bör användas på personer yngre än 18 års ålder. 
 
Vid första anblick tycks det finnas ringa anledning att använda aminobifosfonater i behandlingen 
av FOP eftersom vår avsikt är att stoppa benformation från att starta. Men så enkelt är det inte. 
 
Alla mediciner har biverkningar men det är intressant att det inom sjukvården har förekommit att 
mediciner har administrerats antingen på felaktigt sätt eller av ett sammanträffande och att de har 
givit oväntade biverkningar. Det senare har inträffat under de senaste åren med användningen av 
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amino-bisfosfonater för behandling av FOP. Flera obekräftade rapporter (till Dr. Kaplan och 
Glaser vid Pennsylvanias universitet) från läkare och FOP patienter påvisade hur FOP angreppen 
reagerade på Pamidronat, en av de nyare amino-bisfosfonaterna. Men varför skulle Pamidronat 
övervägas för behandling av FOP angrepp? Ironiskt nog hade i alla de tre fallen som 
rapporterades till Pennsylvanias universitets forskningsteam medicinen använts i den felaktiga 
tron att Pamidronat var starkare än Etidronat (en medicin/bifosfonat som tidigare använts för 
behandling av FOP utan framgång) för hämmande av mineralisering, en process som leder till 
benformation. Det är den inte. Ingen av de nya bisfosfonaterna, som till exempel Pamidronat 
tycks ha någon effekt på att undertrycka mineraliseringen. Trots detta rapporterade alla tre 
patienterna och deras läkare oavhängigt avsevärt minskad svullnad, rodnad och värk efter en hög 
dos av intravenös Pamidronat under ett nytt angrepp. Hos en patient gavs bara Pamidronat, 
medan hos de andra två patienterna gavs det tillsammans med en oral steroid (som Prednison) i 
flera dagar under de tidiga stadierna av ett nytt FOP angrepp. 
 
När denna skrift gick i tryck hade Pamidronat använts på 13 patienter. Hos 10 av de 13 
patienterna (77 %) rapporterades en förbättring av symptomen och indikationerna på ett FOP 
angrepp. Hos tre av de tretton patienterna (23 %), märkte varken läkaren eller patienten någon 
förbättring av symptomen på angrepp. Intressant var att det inte verkade ge något skydd alls mot 
förekomsten av nya angrepp på någon av patienterna som behandlats med antingen en enda dos 
eller en kort behandling av intravenöst Pamidronat. 
 
Behandlingsprotokollen varierar något mellan patienterna (beroende på ålder, kroppsvikt och 
platsen för angreppet) men var i det stora hela ganska lika. Det vanligaste protokollet samt 
ytterligare diskussion om denna medicin finns publicerat i ''The Medical Management of 
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva: Aktuella behandlingsmetoder.'' 
I allmänhet rekommenderas i behandlingsriktlinjerna att man för akuta angrepp av FOP i större 
leder överväger en 4 dagarskur med oral prednison i samband med en tredagars cykel av IV 
(intravenös) Pamidronat (ofta gavs prednison en eller två dagar före man gav Pamidronat), men 
omständigheterna varierar beroende på patient och angrepp. Om svullnad inträffar efter avslutad 
prednison kan en ny 4-dagarskur av högdoserad prednison ges med en långsam neddragning av 
prednison över de följande tio dagarna. 
 
Biverkningar efter de intravenösa Pamidronatinfusionerna hos FOP patienter inkluderar vanligen 
influensaliknande symptom som feber, frossa, och muskelvärk. Dessa symptom kan ofta 
minskas genom att förbehandla med acetaminofen. En patient fick tetani (okontrollerade 
muskelsammandragningar på grund av låga D vitaminnivåer i blodet före behandlingen), och en 
patient utvecklade periferal flebit (inflammation i venerna) på stället där den intravenös infusion 
gjordes, vilket ledde till inläggning med intravenös antibiotisk behandling. En fallstudie som 
nyligen publicerats rapporterar att patienten utvecklade osteopetros (tillstånd där benen blir 
onormalt täta) hos ett barn som behandlades med 60 mg IV (intravenöst) Pamidronat var tredje 
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vecka under två år. Barnet hade inte FOP. 
 
En viktig försiktighetsanmärkning om bisfosfonater är nödvändig. Osteonekros i käken (ONJ) 
misstänks alltmer vara en komplikation av bisfosfonat-behandling, särskilt vanligt 
förekommande vid intravenös behandling med de mer potenta amino-bisfosfonaterna, som 
Pamidronat och Zoledronat. ONJ är en ovanlig tandsjukdom som man ställer diagnos på när ett 
område med blottat käkben inte visar något tecken på läkning åtta veckor efter ett ingrepp på 
tänderna som till exempel tandutdragning. Gommen som normalt ska täcka benet bryts ned, och 
det underliggande käkbenet är blottat. Vissa patienter upplever obehag i angripna delar i 
munnen. Antibiotika har hjälpt för vissa patienter men det är vanligtvis ingen effektiv 
behandling. Kliniker och patienter ska vara medvetna om potentiella komplikationer och 
patientens tandläkare bör informeras om patienten har medicinerats med bisfosfonatmediciner. 
Bör personer som tar bisfosfonater för FOP oroa sig? Eventuellt, men bisfosfonater används för 
att behandla miljontals människor och endast ett otroligt litet antal patienter har utvecklat ONJ. 
Det finns dock en liten risk och några få försiktighetsåtgärder rekommenderas: vid en 
tandundersökning ska, om möjligt Pamidronatbehandling övervägas. Insättning av Pamidronat 
bör ske om möjligt inom 8 veckor efter större tandoperationer. 
Det finns några ledtrådar som kan ge svar på varför Pamidronatbehandling eventuellt fungerar 
för FOP, men vi måste fortfarande pussla ihop alla bitarna för att bestämma huruvida det 
verkligen hjälper som behandling. Som en konsekvens av dess potenta undertryckning av 
benresorption, hämmar amino-bisfosfonaterna effektivt utsöndringen av vissa substanser i 
kroppen som till exempel benformerande proteiner. Men om amino-bisfosfonater hämmar FOP 
angrepp genom att minska utsöndringen av benproducerande protein som finns i skelettet skulle 
man förvänta en mer uttalad effekt på förebyggandet av nya angrepp baserade på det faktum att 
aminobifosfonater kan undertrycka dessa substanser från månader till år. Aminobifosfonater har 
också en anti-angiogenesisk effekt (minskad formation av nya blodkroppar) vilket kan leda till 
minskad produktion av lymfocyter, speciella vita blodkroppar som leder till inflammation och 
transporterar benproducerande celler hos människor med FOP. Detta gör dem också potentiellt 
önskvärda som behandling av FOP. 
 
Alla vi inom FOP-samfundet vet att obekräftade observationer kan vara helt slumpmässiga, det 
vill säga att angreppen kanske skulle ha gått tillbaka spontant utan behandling och att 
Pamidronat eventuellt inte hade något som helst att göra med den rapporterade förbättringen, 
särskilt inte eftersom orala glucokortikoider som prednison användes på samma gång hos flera 
av dessa patienter.  Man kan dessutom räkna bort den starka placeboeffekten (önsketänkande) på 
varje okontrollerad observation. Men ändå vet vi att sådana observationer av en eventuell 
förbättring av ett FOP angrepp inte kan ignoreras och vi vill fortsätta undersöka Pamidronat i 
laboratoriestudier och kliniska situationer. 
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Immunsystemet och varför montelukast (Singulair) kan 
vara till hjälp vid behandling av FOP 
Medicinen montelukast (Singular) används vanligen vid behandling av astma därför att det 
hjälper till att undertrycka särskilda substanser som heter leukotriener. Leukotriener är produkter 
av immunsystemet. De är kemikalier som utsöndras av mastcellerna, vilka kan betraktas som 
immunsystemets atombomber som bär en arsenal av vapen som hjälper våra kroppar att stå emot 
skador och infektioner. Tyvärr kan dessa bomber explodera när vi inte vill det och de kan då 
orsaka oönskad inflammation och svullnad. Montelukast kan förhoppningsvis förhindra att detta 
händer så ofta. Nu förstår du antagligen varför forskare tror att montelukast (Singulair) kan vara 
till hjälp vid behandling av FOP. I vissa fall har den kombinerats med en icke-steroid anti-
inflammatorisk medicin eller en Cox-2 hämmare och givits som långtidsbehandling efter ett 
angrepp. Vissa individer tar det dagligen med förhoppningen att det kan ha en 
fördelaktig/potentiell effekt på framtida angrepp. Det har inte gjorts några formella studier för att 
utvärdera drogens användbarhet för FOP. 
 
Se ''The Medical Management of FOP: Aktuella behandlingsmetoder'' för ytterligare information 
bland annat om rekommenderade doser. 
 

Muskelavslappnande medel  
Under perioder med angrepp upplever personer med FOP ofta smärta och 
muskelsammandragningar och i vissa fall muskelspasmer. Dessa spasmer kan påverka 
rörelseförmågan när musklerna drar ihop sig. På grund av detta kan muskelavslappnande medel 
som cyclobenzaprin (Flexeril), metaxalon (Skelaxin), eller lisoral (Baclofen) eventuellt vara till 
hjälp. Detta gäller speciellt för plågsamma angrepp där större muskelgrupper i ryggen, armarna 
och benen angrips. Det kroniska bruket av muskelavslappnande medel mellan angrepp (för att 
hjälpa till med muskelbegränsningar som orsakats av FOP -ben) har inte varit föremål för någon 
utbredd rapportering men har prövats av vissa personer. Doseringsscheman är speciellt viktigt 
för vissa muskelavslappnande medel (som Baclofen) och doseringen behöver trappas ned 
försiktigt för att undvika biverkningar. 

FOP och kliniska läkemedelsundersökningar 
Den högsta standarden för försök med olika mediciner för att se hur verksamma de egentligen är, 
är det test som kallas dubbelblind, randomiserad placebokontrollerad studie. I en sådan studie tar 
vissa patienter medicinen medan andra tar en placebo. Varken patienterna eller läkaren vet vilka 
patienter som får den riktiga medicinen förrän i slutet på studien. Detta är det enda verkligt 
objektiva och vetenskapliga sättet att utvärdera en medicinering för användning på människor. 
Det har inte företagits några sådana studier av någon av de mediciner som används i 
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behandlingen av FOP angrepp, delvis för at FOP är en så ovanlig sjukdom, delvis på grund av att 
FOP är så oförutsägbart, men även andra hinder förekommer. Det har dock företagits flera öppna 
studier av olika mediciner. Öppna studier är studier i vilka deltagare tar den medicin som 
prövades i studien. 

Vad gör man när ett vanligt angrepp startar?  
Några av de vanligaste kliniska situationerna som familjer med FOP befinner sig i och möjliga 
behandlingsalternativ beskrivs i tabellen i slutet av detta kapitel. Denna information speglar de 
erfarenheter och åsikter som forskningsteamet vid University o f  Pennsylvania och International 
Clinical Consortium om FOP har samlat in angående mediciner som använts vid behandling av 
FOP. Denna information är endast avsedd som vägledning . Vi upprepar, trots att det finns 
fysiska drag som alla som har FOP delar så finns det också skillnader bland de enskilda 
personerna som gör att den potentiella fördelen eller risken hos en viss medicin eller behandling 
k a n slå olika ut. Det slutgiltiga beslutet m å s t e tas av dig och din läkare i samråd. 
 
För mer precis information som till exempel storleken på doserna, se ''The Medical Management 
of FOP: Aktuella behandlingsmetoder.'' 
 

Framtiden för behandlingen av FOP  
Det bästa hoppet för behandling av FOP ligger i en framtida identifiering av bättre behandlings-
strategier. 
Det råder ingen tvekan om att upptäckten av FOP-genen för inte så länge sedan är den mest 
värdefulla biten i FOP-pusslet. (läs mer om detta i kapitel 15, ”FOP-genen”), men det är bara en 
”hörnbit”. Forskare behöver fortfarande förstå mer om hur ACVR1 (genen som det handlar om 
vid FOP) fungerar–hos alla personer men även hos personer med FOP innan de kan utveckla 
effektiv behandling för personer med FOP. 
 
För att kunna utveckla en effektiv behandling av FOP måste FOP-genen inaktiveras, blockeras, 
neutraliseras, eller förbipasseras. De som forskar om FOP har ofta sagt att forska om FOP är 
som att försöka räkna ut hur en atombomb fungerar så att bomben kan avväpnas på ett säkert sätt 
innan den exploderar.  FOP- mutationen eller utlösaren på atombomben är nu känd. Nästa steg är 
att komma på ett sätt att inaktivera den på ett säkert sätt. Detta kommer att ta tid. Utvecklingen 
av mediciner för att behandla ovanliga ”föräldralösa” sjukdomar är mycket problematisk. Man 
kan stöta på många hinder på vägen såsom frågor rörande säkerhet, tolerans av medicinen, 
biverkningar, administrering av medicinen (hur man ger en medicin, till exempel i tablettform, 
flytande, IV/intravenöst, salva, genterapi, o.s.v.), och avgöra hur väl medicinen riktar in sig på 
måltavlan. Mycket forskning och testning återstår att göra. Det är den dåliga nyheten. Men den 
goda nyheten är att vi nu har ett tydligt mål för utvecklingen av mediciner som kommer att rikta 
en enorm massa medicinsk och vetenskaplig uppmärksamhet på denna gen och på FOP. 
Forskare arbetar hårt på att undersöka nya strategier för hur man behandlar FOP. 
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Potentiella behandlingsöverväganden vid angrepp och skador  

Situation Behandlingsunderlag  
 
Fall och huvudtrauma  

• Låsta övre kroppsdelar kan förvärra huvud och nacktrauma från fall. Epidurala 
hematom är vanliga i allvarliga fallolyckor och innebär ett kirurgiskt akutfall. Alla 
huvud och nackskador måste utvärderas omedelbart av en läkare. 

• Föräldrar kan överväga om de vill att barnet ska bära huvudskydd. 

Allvarligt trauma i de 
mjuka vävnaderna 
som hotar bruket av 
en kroppsdel (till 
exempel, till följd av 
fall men innan 
angreppet startar). 

• Lägg på is på skadan med jämna mellanrum om patienten klarar av det under 24 
timmar . 

• Eventuellt kan en kort tredagarskur med prednison övervägas. Om ett angrepp 
blir resultatet kan skadan eventuellt behandlas symptomatiskt enligt nedan. 
Använd ej prednison efter mindre stötar och fall. 

 
Angrepp som berör 
ryggen och/eller 
bröstet   

• Här kan man sätta in en symptomatisk behandling med icke-steroid, anti-
inflammatorisk medicin eller Cox-2 hämmare (celecoxib) samtidigt som 
gastrointestinala försiktighetsåtgärder vidtas för att förebygga magproblem. 
Använd analgesika (smärtstillande medel) och/eller muskelavslappnande medel 
vid behov. 

• Prednison bör normalt inte användas vid behandling av angrepp på rygg, nacke 
eller kroppen på grund av längden på dessa angrepp och det faktum att de är 
återkommande. Det är dessutom svårt att veta säkert att det handlar om ett 
angrepp. Vid sällsynta tillfällen kan man använda en kort behandling med 
kortikosteroider (prednison) för att bryta cykeln av återkommande angrepp som 
man ofta ser hos yngre barn. Hur användbar denna metod kan vara är under 
diskussion eftersom angrepp tenderar att snabbt komma tillbaka efter avslutad 
behandling med kortikosteroider. 

 
Angrepp som berör 
lemmar 

• Här kan en kort 4-dagarskur med prednison tänkas. Börja inom 24 timmar efter 
angreppet har startat. Ha mediciner till hands för säkerhets skull. Använd 
analgetika (smärtstillande medel) och/eller muskelavslappnande medel vid behov. 
Vidta gastrointestinala försiktighetsåtgärder. 

• En 2-3-dagarskur med IV (intravenöst) Pamidronatinfusioner kan övervägas i 
samband med prednison vid akuta angrepp (oftast sätts prednison in en eller två 
dagar innan man ger Pamidronat). Zometa (zoledronsyra) kan också tänkas för 
personer över 18 eller äldre. Zoledronsyra bör ej sättas in på yngre patienter. 

Angrepp som berör 
området under käken 
 

• Undvik totalt manipulering eller upprepad palpation.  
• Övervaka luftvägarna 
• Vidta åtgärder som förebygger aspiration (Aspiration är ett hörbart andetag som 

påverkar talförmågan.) 
• Stöd vid intag av mat 
• Här kan prednison övervägas med en lång neddragningsperiod (3-4 veckor eller 

tills angreppet går över) för att minska svullnaden i mjukvävnaden i denna utsatta 
kroppsdel om luftvägarna tycks hotade eller om sväljning påverkas. Detta är en av 
de få situationer där en längre behandling av kortikosteroider kan rättfärdiggöras. 
Prednison kan också sättas in i samverkan med Pamidronat eller Zoledronat. 
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7. 
Nödfall 
 
Följ dessa riktlinjer vid agerande i nödsituationer. Se även kapitel 5, "Den medicinska världen " 
för ytterligare förslag på sätt att informera sjukvårdspersonal i akutfall. 

Utvärdering av nödsituationer  
Om en nödsituation uppstår som till exempel att patienten råkar ut för ett fall, ett brutet ben, 
blindtarmsinflammation eller något annat är det ett bra råd att följa att din lokala läkare eller 
akutmottagning utvärderar situationen och sedan kontaktar Dr. Frederick Kaplan eller Dr. Robert 
Pignolo på följande adresser: 
 
Frederick Kaplan, MD (215) 349-
8726/8727 (kontoret) (215) 545-
0758 (hemma) 
Frederick.Kaplan@uphs.upenn.edu 
 
Robert Pignolo, MD (215) 349-
8726/8727 (kontor) (215) 308-
9643 (personsökare) 
Pignolo@mail.med.upenn.edu 
 
Observera: Dr. Pignolo kan också kontaktas via "textsökning,'' vilket gör det möjligt för honom 
att skicka dig ett meddelande genom online-tjänsten USA Mobility. Om du vill "textsöka'' Dr. 
Pignolo, besök www.usamobility.com, välj "Send a Message'' länken, mata in numret till hans 
personsökare, skriv ett kort meddelande och din kontaktinformation, och skicka iväg. 
 
För en komplett lista av läkare jorden runt, se kapitel 28, "Medicinsk expertis jorden runt.'' 
 
De flesta nödsituationer som personer med FOP råkar ut för har inget med deras FOP att göra, 
men är vanliga problem som vem som helst kan råka ut för. Vid behandling måste man ta med i 
beräkningen de speciella behov som personer med FOP har. 
De enkla reglerna som följer gäller: 

• Intramuskulära injektioner måste undvikas eftersom de kan orsaka ett FOP-angrepp . 
• Det är säkrare ett ge mediciner intravenöst (i en ven) vid behov. 
• Man bör vara extra försiktig och undvika onödigt trauma som till exempel onödiga 

kirurgiskt ingrepp. 

mailto:Frederick.Kaplan@uphs.upenn.edu�
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Om en operation blir nödvändig  
Även om kirurgiska ingrepp vanligen förvärrar FOP genom att få kroppen att producera mer ben 
kan akutsituationer uppstå där en operation blir nödvändig som till exempel en 
blindtarmsinflammation eller akut gallblåsproblem. Trots att en sådan operation kan leda till ett 
angrepp rättfärdiggör eventuellt den livshotande situationen ett ingrepp. 
 
Följande riktlinjer kan vara till hjälp när man har att göra med operationer i nödsituationer. 
(Detta är en modifierad version av riktlinjerna tidigare i denna bok.) 

• Var medveten om riskerna för att nya ben kan komma att formas till följd av 
skada på, eller operation på det muskoskeletala systemet. 

• Undvik skada på det muskoskeletala systemet. 
• Återigen–undvik intramuskulära injektioner och även lokal anestesi  
• Noggrann planering och hantering av luftvägsproblem bör undersökas och 

implementeras. 

Allmänbedövning, den typ av bedövning som rekommenderas för personer med FOP, leder till 
ett omedvetet tillstånd där en person är smärtfri och omedveten om vad som försiggår. Den ges 
ofta som en gas som inandas. Allmänbedövning är speciellt farlig för personer med FOP, så 
speciella försiktighetsåtgärder bör tas. Uttänjning av käkmusklerna för intubering (placering av 
en andningstub in i luftstrupen) kan orsaka trauma på musklerna och lederna i käken och leda till 
angrepp. Luftvägskomplikationer kan också inträffa om kroppen reagerar på smärtan, vid 
munutsöndring, eller vid blödning genom att stänga stämbanden. Detta är en potentiellt 
livshotande situation för vem som helst och mer så för personer med FOP. 
 
På grund av käkfusion kan vanlig intubering vara omöjlig. En annan metod kallas vaken, 
fiberoptisk näsintubering. Med denna metod leder en anestesist ett fiberoptiskt laryngoskop (en 
sorts pytteliten medicinsk kamera som kan se på insidan av kroppen) genom näsan för att 
indirekt visualisera luftvägen medan patienten är vaken. (Total nedsövning rekommenderas ej 
för personer med FOP på grund av potentiella komplikationer med anestesin och 
lung/andningsproblem). 
När luftvägen har visualiserats och patienten är intuberad kan allmän anestesi ges.  Det är viktigt 
att inse att fiberoptisk intubation bara får genomföras av en utbildad anestesist med erfarenhet av 
denna typ av metod. 
För frågor om anestesi bör akutmottagningspersonal kontakta Dr. Zvi Grunwald på 215-955-
6161 eller zvi.grunwald@jefferson.edu. Dr. Grunwald har lång erfarenhet av att behandla 
personer med FOP i relation till anestesi. 
 

mailto:zvi.grunwald@jefferson.edu�
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Hur man hanterar andra skador  
 
Om en skada inträffar (som en sträckt muskel, värk från ett fall, en knuff o.s.v.) men inte verkar 
vara så allvarlig att man behöver besöka akuten eller läkare kan man eventuellt lägga is på 
skadan så fort som möjligt. Is är effektivt för att minska inflammation och svullnad. Kyla har 
också fördelen att den fungerar som en naturlig smärtstillare. Följ denna procedur för att hjälpa 
återställningen på vägen: 

 

VITE vilket står för ... 
 
 V Vila  Rör inte på den skadade kroppsdelen  
 I Is  Lägg på en iskompress 
 T Tryck   Tryck lätt på den skadade kroppsdelen  
 E Elevate Lyft kroppsdelen för att minska svullnaden 

 
Is fungerar bäst inom de första 48 timmarna efter en skada. Om inflammationen och värken inte 
går ned med is kan du befinna dig i en situation där du behöver ta ett beslut om huruvida du 
handskas med bara en skada eller om du har att göra med ett FOP angrepp. Tyvärr är detta inte 
alltid lätt att avgöra och du måste lära dig att lita på ditt omdöme. Om du tror att det är en skada 
så är det bäst att fortsätta behandla det som en skada. Men om du tror at det är ett angrepp ska du 
följa rekommendationerna i kapitel 6, "Att ta beslut angående behandling av FOP.'' 
 
Om en skada uppstår på den mjuka vävnaden som hotar bruket av en kroppsdel kan man också 
behandla med en tredagarskur av prednison. Om ett angrepp sedan startar kan det behandlas 
symptomatiskt enligt kapitel 6 "Att ta beslut angående behandling av FOP''. 
och mer detaljerat i "The Medical Management of FOP: Aktuella behandlingsmetoder.'' Använd 
inte prednison efter mindre stötar och fall. 
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8. 
Behandling av akut och 
kronisk värk  

Personer med FOP upplever ofta värk under angrepp när ny benmassa invaderar muskler och 
bindeväv. Vissa personer, speciellt de med mer avancerad FOP, upplever också en kronisk värk 
som inte försvinner. Långt ifrån alla upplever kronisk värk. Lär dig grunderna för hur man 
behandlar värk så att du kan arbeta med sjukvårdspersonalen för att hitta ett sätt att hantera 
värken och göra livet lättare. 
 

Introduktion 
Enkelt uttryckt är målen med värkhantering att minska värken, förbättra en persons förmåga att 
fungera och göra det som han eller hon tycker är roligt samt förbättra en persons livskvalitet. 
Tyvärr är inte alltid processen med att hantera värk och speciellt kronisk värk alltid så lätt. 
Därför är det viktigt att du känner till vilka de olika möjligheterna är och arbetar med 
sjukvårdspersonalen tills du hittar något som fungerar.  
 
En liten anmärkning om grammatik (Oroa dig inte). Det här är ingen grammatiklektion!): Många 
områden i detta kapitel använder pronomen som vår och din (eller ditt barn). Vår används ofta 
om principer som berör oss alla oavsett om vi har FOP eller ej. Termen du eller ditt barn 
används när det handlar om att hantera värk eller arbeta med sjukvårdspersonal. Ibland används 
även du för att markera att värk inte bara berör en person utan hela familjen och att hela familjen 
bör vara med och söka efter de bästa behandlingsalternativen. 
 
Informationen i detta kapitel ska betraktas som ett komplement och ska inte ersätta något råd eller 
information från sjukvårdspersonal. 

Kom ihåg dessa saker  
Kom ihåg dessa saker när du söker behandling för din värk: 

 

• Sök hjälp så tidigt som möjligt innan värken blir så svår att du inte står ut. 
• Du kan föra en smärtdagbok som du kan visa för ditt barns (din) läkare. Läs vidare i 

detta kapitel så får du lära dig hur man för en smärtdagbok. 
• Innan du går till en konsultation ska du skriva ned en lista med frågor som du vill 

ställa och ge läkarna information om FOP (behandlingriktlinjer, en personlig 
"Medicinsk sjukvårdspärm'‘, vägledningsskrift o.s.v.). Detta gör att du bäst kan 
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utnyttja den tid som du har till förfogande med ditt barns (eller din) läkare. 
•  Ta emot stöd från nära och kära. 
• Överväg att ta med dig en släkting eller en vän till din tid med läkaren för att ge dig 

stöd eller hjälpa dig komma ihåg detaljer. 
• Se till att någon från ditt sjukvårdsteam är tillgänglig om du behöver ringa till dem 

med frågor om mediciner eller andra frågor. 
•  Läs på om olika behandlingsalternativ. 
•  Attityder och förväntningar gör stor skillnad. Försök att tänka positivt. 
• Att lära sig att slappna av är väldigt viktigt. Våra kroppar och våra sinnen hör ihop – 

känslorna påverkar hur vi mår. Avslappning motverkar spända muskler och fokuserar 
våra tankar på sådant som vi själva kan kontrollera. 

• Håll dig så aktiv som möjligt. Detta kan få dig att stundvis glömma bort smärtan. Det 
hjälper oss också att känna att vi har mer kontroll över våra liv. 

• Ställ realistiska mål. Alla måste lära sig att gå innan de kan springa. På samma sätt är 
värkhantering en process som det kan ta tid att komma till rätta med. 

 

Om olika möjligheter och vart man kan vända sig för 
att få hjälp  
American Pain Foundation säger att "Värk är ett komplicerat begrepp och är unikt för varje 
individ. Av denna anledning kommer ditt sjukvårdsteam att studera flera aspekter av din smärta 
och dagliga liv innan de rekommenderar en behandling.'' Vissa av de saker de tar hänsyn till är 
vilken typ av smärta du lider av, till exempel om den är akut och härstammar från en relativt ny 
skada eller om det är en kronisk smärta som inte går bort problem, hur intensiv smärtan är, en 
persons fysiska kondition, livsstil, och preferenser. 
 
Vissa smärtproblem kan hanteras av en persons allmänläkare så detta är ett bra ställe att börja. 
När smärtan blir lite svårare att behandla kan en person få remiss till experter vars specialitet det 
är att behandla smärta, som till exempel neurologer, narkosläkare, och vissa psykiatriker.  En 
person kan hänvisas till en klinik som specialiserar sig på att behandla smärta. Det finns olika 
metoder för att hantera smärta såsom medicinering, ändrad livsstil, bättre strategier för att stå ut 
med smärtan, rådgivning, och kompletterande/integrativ medicin. 
För att hitta en värkspecialist kan du försöka något av följande: 

• Be din doktor att ge dig en remiss till en värkspecialist. 
• Be familjemedlemmar eller någon annan som lidit av smärta att ge dig tips. 
• Kontakta det största sjukhuset i området. 
• Ring statliga sjukvårdsmyndigheter och resurser (Land, stat, kommun). 
• Kontakta ett hospice. 
• Kontakta branschorganisationer för värkspecialister. Två sådana organisationer är 
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följande  
American Academy of Pain Medicine 
www.painmed.org 
847-375-4731 
eller 
American Pain Society 
www.ampainsoc.org 
847-375-4715 

 
• Kontakta en organisation som erbjuder information om hur man hanterar smärta: 

American Chronic Pain Association 
www.theacpa.org 
800-533-3231 
eller 
American Pain Foundation 
www.painfoundation.org 888-
615-PAIN (7246). 

 
När du har hittat en specialist ska du ta kontakt med hans eller hennes kontor för att skaffa dig en 
uppfattning om hur den personen anser att man bäst hanterar värk, och beställa tid om du tycker 
att det tankesättet kan hjälpa ditt barn (eller dig). Före din konsultation ska du läsa de övriga 
delarna av detta kapitel för att lära dig mer om de olika behandlingsmetoderna så att du kan föra 
en meningsfull diskussion om hur man hanterar ditt barns (eller din) smärta. 
 

Smärtförhållanden 
Smärta kan påverka våra känslor och våra känslor kan påverka smärtan. Man kan också säga att 
värken kan få oss att känna oss stressade, ledsna eller oroliga. Och när man känner sig orolig 
eller ledsen kan det påverka vår återhämtning eller göra smärtan värre. Allt eftersom vår 
förståelse ökar för hur smärta fungerar inser läkarna att om vi kan påverka våra känslor kan det 
hjälpa till vid hanteringen av smärtan. 
Möjliga strategier som kan vara effektiva vid försök att kontrollera smärtan genom manipulation 
av våra känslor är bland annat: 

• Avslappningsterapi - utövning av olika former av meditation, vilket kan hjälpa en 
person att bli mer medveten om hans eller hennes andning; kan innehålla vägledande 
bilder (avslappning och visualisering av mentala bilder som framkallar positiva 
känslor) 

• Biofeedback inlärning - Lär personer hur de reagerar på stress genom att använda 
specialutrustning som övervakar hjärnaktivitet, blodtryck, muskelspänning och puls. 
Denna inlärning används sedan till att hjälpa dem att korrigera mönster som kan leda 

http://www.painmed.org/�
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till värk . 
• Ändrat beteende - och vanor som kan bidra till smärtan. 
• Stresshantering - Lär dig att sätta upp ett rutinschema. (Att inte vet vad som ska 

hända kan orsaka stress.) Hitta en aktivitet som du tycker om och gör den till en del 
av din dagliga rutin. Tala positivt och uppmärksamma de goda sakerna i ditt liv och 
glöm inte bort mindre framgångar. Tänk på de människor som sätter guldkant på ditt 
liv på ett positivt sätt. Lär dig att leva i nuet och försök att skjuta undan negativa 
tankar. 

• Samtalsterapi (individuell eller som familj, eftersom värk ofta påverkar 
familjedynamiken). Värk kan alstra känslor av hopplöshet, rädsla och ilska. Ibland 
kan det hjälpa att tala med en professionell terapeut. När man väljer en terapeut är det 
bäst att hitta en terapeut med erfarenhet av smärtbehandling. 

 

Komplementär medicin 
Vanlig västerländsk medicin har blivit öppnare för att kombinera vanlig västerländsk medicinsk 
behandling med andra former av behandling. Detta kallas komplementär eller integrativ medicin. 
The National Institutes of Health i United States öppnade nyligen National Center för 
Complementary and Alternative Medicine för att bidra till utvärderingen av dessa behandlingar. 
Många av dessa former av terapi är holistiska vilket innebär att de tar hänsyn till själ, kropp och 
ande vid behandling av en person. 
 

För ytterligare information kan du kontakta dem på  
 
National Center for Complementary and Alternative Medicine 
888-644-6226 
www.nccam.nih.gov/health 

 

Rådgör med din läkare före du söker hjälp från den komplementära och alternativa medicinen. 
Om du är intresserad av att försöka någon av dessa behandlingar följer här några förslag 
som kan hjälpa dig att bestämma vilken som är mest lämplig för dina behov och kan hjälpa 
dig hitta en expert: 

• Be din läkare om en rekommendation. Ett lokalt sjukhus eller sjukvårdsskola kan ha 
en lista över utövare och kan eventuellt ge en rekommendation. Vissa sjukhus kan ha 
integrerade hälsocenter eller utövare bland personalen. 

• Kontakta en branschorganisation för den typen av utövare som du söker. Resurser 
omfattar följande: 

° International Association of Healthcare Practitioners 

http://www.nccam.nih.gov/health�
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800-311-204 
www.iahp.com/pages/search/index.php (lista över 
utövare som specialiserat sig på olika terapier)  

° eller dirline.nlm.nih.gov 
(vilka har information om olika branschorganisationer)  

° www.amtamassage.org 
877-905-2700 
(som har en lista över terapeuter som är medlemmar i den amerikanska 
Massage Therapy Association och visar vilka typer av massage de utövar) 
Om du gör en sökning på webben ska du inte vara för lokal i din sökning . 
Om du till exempel skriver in en stat eller ett land kommer du att få fler 
namn men du kanske hittar någon i närheten som inte hade kommit fram 
om du hade försökt en mer specifik sökning per stad. Om du har 
i n t e r n e t - t i l l g å n g  kan du lära dig mer om visa typer av terapi och 
tillgängliga terapeuter i ditt område genom att göra en sökning på nätet. 

• Många stater har licensgivande styrelser för vissa typer av utövare. Kontakta din stat, 
land, eller stads hälsomyndighet för ytterligare information. 

 
När du har hittat namnet på flera utövare kan du ringa till var och en och fråga dem frågorna 
nedan. Förklara FOP på ett enkelt sätt så att de bättre kan förstå vad du har för behov. Till 
exempel kan du säga att FOP orsakar att ben börjar växa i musklerna och bindevävnader, något 
som kan påverka rörelseförmågan. 
 

Här är en lista över frågor att ställa till utövarna och terapeuterna: 

• Vilken typ av utbildning har de? Hur många år har de varit aktiva? 
• Vilka typer av sjukdomstillstånd behandlar de normalt? Fråga om de tror att deras 

terapi skulle kunna hjälpa dig och om de inte skulle tycka det var obehagligt att 
behandla någon som har FOP eftersom det kan kräva lite mer kreativitet att behandla 
en person med FOP är en normal person. (Från ditt samtal bör du kunna avgöra hur 
flexibel varje person är.) 

•  Om det finns en webbsida som du kan gå in på för att få mer information? Har de en 
broschyr? 

• Hur långt är varje besök och vad kostar det? (I de flesta fall täcks inte dessa terapier 
av försäkringen.) 

• Hur ofta rekommenderar de att du kommer på behandling? Hur långt i förväg 
behöver du beställa tid? 

• Vid behov fråga om behandlingslokalen är rullstolsvänlig. Du kanske vill fråga om 
personen är villig att göra hembesök. Vissa gör det, vissa gör det inte och man får 
vanligen betala extra för det. 

http://www.iahp.com/pages/search/index.php (lista�
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• Fråga vilken typ av massagebord som används. Till exempel gå det att ställa in i 
höjdled för att komma åt lättare? Om de är villiga att göra hembesök, går det bra att 
använda en vanlig säng eftersom många av de bärbara borden inte går att ställa in i 
höjdled. 

•  Fråga vad som händer vid det första besöket. 
 
En viktig anmärkning: En person med FOP bör instruera terapeuten att vara så försiktig som 
möjligt men ändå vara effektiv. Efter det första besöket är det bäst att utvärdera om det kändes 
OK att arbeta med personen i fråga och om du tycker att du fått en behandling som kan vara till 
nytta för dig. I många fall är detta svårt att veta tills man har gjort ett besök. Till exempel kan 
terapin vara effektiv men personen är mindre effektiv och tvärt om. 
 

Värkdagbok 
En värkdagbok kan vara ett praktiskt verktyg för att hantera sin smärta. Den kan hjälpa dig att 
identifiera när värken är svår och vad som gjorde att det blev bättre. Oroa dig inte för hur mycket 
du skriver. Oroa dig inte om du missar en eller ett par dagar för att du inte känner att du orkar 
skriva någonting – börja om igen är när du känner dig bättre eller be en vän eller släkting hjälpa 
dig . 
 
Skriv ner datum och tid varje gång du skriver. Eventuellt kan du ställa följande frågor för att 
beskriva hur du känner dig: 

• Var gör det ont? 
• Hur känns smärtan? 
• Fanns värken där när ditt barn (eller du) vaknade, eller började den senare? 
• Förändrades värken under dagen? 
• Vad gör värken bättre eller sämre? 
• Vad tar ditt barn (eller du)för mediciner? Hjälper de? 
• Har ditt barn (eller du) svårt att sova? 
• Stoppar värken dig från att idka aktiviteter? 
• Stoppar värken dig från att äta? 

American Pain Foundation har en nedladdnigsbar värkdagbok och även andra resurser kan 
laddas ned på www.painfoundation.org. Besök deras publikationer för ytterligare information. 
 

Sammanfattning 
Att förstå och hantera värk är inte lätt, men ge inte upp förrän du har hittat ett effektivt 
värkhanteringsprogram. Det finns många du kan vända dig till för att få hjälp. Ett ställe är 
American Pain Foundation. Även om informationen i detta avsnitt har ställts samman från olika 
källor hade vi extra mycket hjälp från American Pain Foundations tidskrift Treatment Options: A 
Guide for People Living with Pain, som kan laddas ned från tidskriftsektionen på deras webbsida 

http://www.painfoundation.org/�
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www.painfoundation.org eller genom att ringa 888-615-PAIN (7246). Dokumentet innehåller 
många extra resurser för personer med värk. 
 
Andra resurser utgör också följande böcker vilka kan köpas från Amazon.com. Beskrivningarna 
kommer från Amazon.com och utgivare. 

• Barksy, Arthur J. och Deans, Emily C. Stop Being Your Symptoms and Start Being 
Yourself: The 6 Week Mind-Body Program to Ease Your Chronic Symptoms. Dr. 
Arthur Barksy, psykiatriker och pionjär inom sinne-kropp medicinen har upptäckt att 
om du ändrar ditt sätt att betrakta din sjukdom kan det få en otrolig effekt på hur du 
upplever dina symptom. Vid Harvard Medical School utvecklade Dr. Barksy Stop 
Being Your Symptoms and Start Being Yourself, ett program avsett att överkomma 
symptom på kroniska sjukdomar av alla slag. Detta banbrytande program lär 
patienterna att få kontroll över de fem psykologiska faktorerna som gör att kroniska 
symptom kan kvarstå genom hundratals övningar, arbetsblad, och patientexempel. Du 
kanske inte helt kan eliminera de medicinska symptomen. Men det är går att 
kontrollera sina symptom snarare än att låta dem kontrollera dig–att hantera din värk, 
trötthet, sömnlöshet, och oro. Du kan minska dina symptom, lära dig nya 
överlevnadsstrategier, och göra mer för att se till att symptomen inte får tömma ditt 
liv på innehåll och mening. 

• Claudill-Slosberg, Margaret och A., Managing Pain Before It Manages You. "Dr. 
Caudill's berättelse är kristallklar och full av insikt och visar stor empati för de som 
lider av smärta. Hon har ett öga för klara och tydliga diskussioner med relevant 
information samtidigt som hon förutser läsarnas missförstånd och tveksamheter och 
försöker besvara dem genom hela boken. Denna bok kan användas av personer med 
kronisk värk på egen hand eller som en vägledning till behandlingar av läkare. Om 
den följs noga kommer boken säkert att göra en stor skillnad i livet för de som har 
olika värksyndrom. Dr. Margaret Caudill har producerat en fantastisk bok som 
kommer att bli den standard mot vilken alla framtida böcker som riktar sig till 
personer med kronisk smärta kommer att mätas.'' 

• Cochran, Robert T, Jr. Understanding Chronic Pain: A Doctor Talks to His Patients. 
Detta är en personlig historia, en beskrivning av min resa bland offer för kronisk 
smärta och de upptäckter som har blivit resultatet av dessa möten. Jag skriver för 
läkare, sjuksköterskor, terapeuter, och vårdgivare men mest skriver jag för dem som 
lider av sjukdomen. Jag känner dig mycket väl, kanske bättre än någon annan i 
världen. Jag har lyssnat på dina berättelser med tålamod och uppmärksamhet och jag 
har fått ut mycket av det. Du har haft förtroende nog för mig att dela med dig av dina 
djupaste tankar och rädsla och minnena från de otäcka upplevelser som så ofta är 
ursprunget till den kroniska smärtan. Jag har behandlat tusentals av er och jag tror att 
jag har en förståelse för er sjukdom. Jag erbjuder en serie uppsatser om människor 

http://www.painfoundation.org/�
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som liksom du lider av kronisk smärta. Från deras fallstudier drar jag vissa slutsatser. 
Vissa slutsatser är djärva och uppfinningsrika. Vissa är störande och skrämmande. 
Inte alla av dem gäller dig men vissa av dem gör det. Min önskan är att du ska få en 
större insikt om din sjukdom för bara genom att förstå den kan du övervinna den. 

• Turk, Dennis och Frits, Winter. The Pain Survival Guide: How to Reclaim Your Life. 
Om du lider av kronisk värk kan detta tiopunktsprogram bidra till hopp och lättnad 
för dig och visa dig hur gradvisa förändringar i ett visst beteende kan leda till en stor 
förbättring i hur du klarar dig. Författarna hjälper dig att lära dig att inte låta din 
kropp ''mobba dig '' så att livet blir roligt igen. Den viktigaste lärdomen är bland 
annat avslöjandet av vissa myter om smärta och de bedrägliga sätt den lurar din kropp 
till icke-konstruktivt beteende. Att dela upp din aktivitet i etapper så att du bygger 
styrka utan att överanstränga eller underanstränga dig.  Lär dig hur man uppnår en 
djup avslappning så att du kan börja njuta av livet igen. Hitta sätt att handskas med 
störd sömn och kronisk trötthet. Förbättra dina relationer till din familj och dina 
vänner och skaffa stöd.  Ändra ditt vanliga beteende på sätt som gör att värken 
minskar. Övervinn det negativa tänkandet som ofta följer smärtan. Få tillbaka ditt 
självförtroende och lita på dig själv. Finn styrka i att sätta mål och ha humor. Att lära 
sig handskas med de oundvikliga återfallen och motgångarna som kan inträffa efter 
en förbättring har kommit igång kan göras med övningar i en arbetsbok, man kan föra 
beteendeloggar, och titta på de förslag på läsning som hjälper dig att integrera dessa 
lärdomar i ditt dagliga liv och lära dig att leva väl trots smärtan. 

 
Det finns många böcker som handlar om smärtlindring. Vilken bok som hjälper mest är ett 
personligt val men förhoppningsvis kan denna information ge dig lite idéer. 
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9. 
Frågor gällande oral- och 
tandvård 

När käken blir angripen av FOP, uppstår frågor angående ätande och tandhygien. 
 

När brukar käken normalt angripas? 
Leden i käken, kallad temporomandibular led (TMJ) är normalt en av de senare att bli angripen 
av FOP. FOP aktivitet i käkmuskulaturen har dock rapporterats efter tandingrepp eller oral 
trauma (olyckor, översträckning av käken o.s.v.) vid vilken ålder som helst. I en studie av 
personer med FOP rapporterade 71 % käkbegränsningar vid 18 års ålder. 
 

Preventiv tandvård 
Preventiv tandvård som innebär ett försök att undvika karies genom att hålla tänder och käkar 
friska, är otroligt viktigt för personer med FOP. Om musklerna och lederna i käken har fugerat 
kan tänderna inte borstas på alla ytor och personer löper en större risk att utveckla tandproblem 
som karies eller käksjukdom. Goda, förebyggande skötselrutiner kan minska risken för att 
sådana problem ska uppstå. 

Här är vissa riktlinjer att följa: 

• Alla personer med FOP bör göra tidiga och regelbundna besök hos tandläkaren och 
få undervisning i tandhygien. Individer som fortfarande har möjlighet att öppna 
munnen helt kan behandlas med vanliga tandinstrument men man bör vara försiktig 
att man inte sträcker käken för långt. För de som har begränsad käköppning kan 
tandspecialister som till exempel tandläkare för personer med specialbehov (som 
specialiserat sig på att behandla personer med handikapp) eller periodontister (som 
specialiserat sig på käksjukdomar och är vana att behandla personer med svåra 
dentala problem) ha unik utbildning eller utrustning som går lättare att använda på 
personer med FOP. 

• Bruket av dentala tätningsmedel (påläggning av ett speciellt material på ytan av 
molarerna och kindtänderna för att skydda mot karies) kan också övervägas innan 
käkfusion äger rum. Normalt anbringas tätningsmedel under barndomen men detta 
kan göras vid vilken ålder som helst så länge tandläkaren kommer åt tänderna i fråga. 

• Frekvent borstning med fluortandkräm rekommenderas tillsammans med fluorhaltigt 
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gel eller munvatten. Klorhexidinsköljning rekommenderas likaså. 
Klorhexidin är ett antibakteriellt munvatten som kan motverka gingivit 
(inflammation i tandköttet) och karies. Munvatten kan också hjälpa en person att 
hålla rent på de områden som annars är svåra att komma åt på en person med 
käkfusion. 

• Många personer tycker att det underlättar att använda en elektrisk tandborste som de 
som tillverkas av Sonicare eller Braun/Oral B. Dessutom gör ett elektriskt 
tandtrådssystem att personer med problem med käken kan använda tandtråd lättare. 
Waterpiks (elektriska vattensköljare) kan också vara bra. 

• En ny produkt är MI Paste (tillverkad av GC America). Den återger mineraler till 
emaljen (skyddsbeläggningen på tänderna) för att förhindra karies och sjukdom i 
käken speciellt för de som inte kan borsta sina tänder ordentligt. Använd inte denna 
produkt om du är allergisk mot mjölkprotein. 

Att äta 
När extra ben formas i käkens muskler och bindvävnader är det lätt att förstå att det kan vara 
svårt att få in mat i munnen. Vissa personer med fugerade tycker att de fortfarande kan äta mat 
som skurits i små bitar medan andra känner att de måste hålla sig till mycket mjuk mat eller 
puréad mat. Precis som med de flesta aspekter av FOP, varierar det beroende på hur mycket 
musklerna och lederna i käkarna har fugerat. 
 
Ibland kan ett FOP angrepp i käken eller hakan göra det svårt att äta under en viss tid eller också 
kan ätandet göra angreppet värre. I dessa fall kan en person med FOP bli tvungen att äta ett 
speciellt kosttillskott med höga kalorier som till exempel Ensure eller Boost så att kroppsvikten 
kan bibehållas. Om Ensure eller Boost inte finns i ditt land kan du fråga din läkare om de 
kosttillskott som finns där. 

Om det finns något sätt att äta det... 
Om det finns ett sätt att äta någonting kommer en person med FOP troligen att hitta det. För vem 
vill låta bli att äta sin favoritmat? Tricket med att äta med fugerade käkar är att lära sig att bli 
kreativ. Till exempel kan det vara bra att skaffa en matberedare, mixer eller hackapparat för att 
mixa maten till passande konsistens. 
 

Här kommer några tips på hur du mixar mat. 

• Arbeta långsamt eftersom bladen rör sig mycket snabbt. Om du ”pulsar” maten 
(stannar och startar med maskinen), får du bättre kontroll över matens konsistens. När 
du blir mer van vid att mixa mat kommer du att börja lära dig hur länge det tar att 
mixa vissa matvaror till önskad konsistens. 

• Gör en puré genom att börja med så mycket vätska att den täcker knivarna. Vätskorna 
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kan vara mjölk, grädde, buljong, juice, sås o.s.v. Vatten kan också användas men det 
kan tunna ut smaken. Tillsätt fasta ingredienser gradvis. Om du behöver göra maten 
flytande ska du hålla dig till samma mängder fasta matvaror och vätskor. Om så 
behövs, tillsätt extra vätska. Du behöver tillsätta tillräckligt med vätska så att det går 
att slå i ett glas och sugas genom ett sugrör o.s.v. 

• Mixa maten innan du värmer upp den. Om du inte gör det kanske du måste värma 
upp måltiden igen efter du mixar. 

• Om du använder färdig eller frusen mat ska du laga den som vanligt. Lägg sedan 
maten i en mixer, tillsätt en och en halv kopp mjölk eller buljong. För att få upp 
smaken, tillsätt salt och peppar, smör eller gräddfil. Tillsätt mer vätskor om så behövs 
. Du kanske vill trycka maten igenom en sil som avslutning. Experimentera. Kom 
ihåg att du håller på att lära dig! 

 
Om du vill ha recept på mjuk mat som är lätt att tugga, försök med följande kokböcker. 
Beskrivningarna kommer från utgivarna och/eller Amazon.com webbsida. 
 
The Dysphagia Cookbook: Great Tasting and Nutritious Recipes for People with Swallowing 
Difficulties. Elayne Achilles. 

• The Dysphagia Cookbook är en specialkokbok fylld med näringsrika, smakrika recept 
för de som har svårt att äta, tugga och svälja. Alla recept är inriktade på att förhöja 
smaken, presentationen, konsistensen, aromen och färgen, för det finns många andra 
produkter som erbjuder näringsrika kalorier eller vätskor men bryr sig lite om dessa 
livskvalitetsfrågor. 

• Några av de unika aspekterna hos The Dysphagia Cookbook och som gör den 
speciellt användbar och praktisk är bland annat: 

• Klassificeringen med Mj, Ma, eller P anger konsistensnivåer som mjuk, malen eller 
puréad. 

• Flexibla instruktioner ger förslag på hur man anpassar recept för att vara lämpliga för 
ökade nivåer av problem med tuggande och sväljning. 

• Det finns många recept med en internationell touch som använder ingredienser som 
är lätta att få tag på. 

• Det finns en lista över färdigmat-produkter som har testats för hur trögflytande maten 
är, smaken, om den är lätt att tugga, och lätt att köpa och tillaga. 

• Ett avsnitt om nödvändiga köksredskap som hjälper personen att hantera nya sätt att 
tillreda mat för personer med svårigheter att svälja. 

• Metoden är praktisk snarare än klinisk. 
• Måltidsritualen ger stadga och innehåll till våra liv. Många mål intas i en trevlig 

atmosfär i samvaro med nära och kära under livlig konversation. The Dysphagia 
Cookbook är ett försök att återge denna njutning och värdighet till de vars njutning på 
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detta område har begränsats på ett eller annat sätt. 
 
Easy-to-Swallow, Easy-to-Chew Cookbook: Over 150 Tasty and Nutritious Recipes for People 
Who Have Difficulty Swallowing. Donna L. Weifhofen, JoAnne Robbins, Paula A. Sullivan 

• Den enkla ritualen att äta är en utmaning för miljoner människor vars förmåga att 
tugga och svälja har reducerats på grund av den handikappande effekten av ålder och 
sjukdom. The Easy-to-Swallow, Easy-to-Chew Cookbook erbjuder en samling av mer 
än 150 näringsrika recept som gör ätandet till ett nöje och är tillfredsställande för de 
som har svårt att tugga och svälja. Den ger också tips och metoder för hur man äter 
lättare för äldre och andra som lider av sjukdomar som Parkinsons, AIDS, eller 
cancer i huvud och nacke. 

 
The I-Can’t-Chew Cookbook: Delicious Soft Diet Recipes for People with Chewing, Swallowing, 
and Dry Mouth Disorders. J. Randy Wilson. 

• Denna bok av J. Randy Wilson är en unik kokbok som är ett ovärderligt tillskott till 
samlingen av kokböcker för den kock som måste laga mat till personer som lider av 
att inte kunna tugga på grund av sjukdomar som till exempel problem i käkleden 
(TMJ), stroke, ALS, Alzheimers, AIDS, lupus, är på bättringsvägen från operationer 
på huvud eller nacke eller cancer operationer på mun/hals. Randy Wilson utnyttjade 
sin kärlek till matlagning och breda matlagningskunskaper när hans fru fick en 
diagnos på TMJ och behövde opereras. Hennes doktor meddelade att hon skulle bli 
tvungen att överleva på puréad mat i sex månader. Randy bestämde sig för att 
utveckla mjuka, näringsrika och goda recept för sin fru och deras familj. Resultatet 
blev hans I-Cant-Chew Cookbook, som varken är en kokbok för flytande mat och inte 
heller för mat som ska mixas utan istället erbjuder 200 mjuka och goda recept för 
grytor, soppor, huvudrätter, tillbehör, drycker och desserter. Särskilt intressant är det 
första kapitlet om näringslära och tips på hur man får ut det mesta av måltiden genom 
att förbättra upplevelsen kring middagen och hur man anpassar mat till en 
mjukmatsdiet när man blir ställd inför problemet med att laga mat för personer som 
har problem med att svälja och/eller tugga. Det finns ett informativt förord av 
oralkirurgen Mark A. Piper, och I-Can't-Chew Cookbook bör betraktas som ett 
”måste” för alla med problem med tuggning och/eller sväljning och som vill ha mat 
som är nyttig, god och lätta att äta . 

So What If You Can't Chew, Eat Hearty! Recipes and a Guide for the Healthy and Happy 
Eating of Soft and Pureed Foods. Phyllis Z. Goldberg. 

• Denna bok är en guldgruva med god mat när man måste följa en mjuk eller puréad 
kosthållning. De som har svårt att tugga på grund av en muninfektion, käktrauma 
eller rekonstruktion, sviterna efter behandling av oral cancer eller omfattande 
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tandvård hittar här oumbärlig information om hur man lagar till aptitretande, 
smakfull och näringsrik mat. Inledande kapitel förklarar hur man bäst använder mixer 
och ger metoder för hur man klarar av att leva med olika oralproblem. Författaren 
presenterar sedan över 100 detaljerade recept för kött/fisk/fågel, soppor, frukter och 
grönsaker, drycker, ägg/ost/yogurt, desserter, och hela måltider. Potage St. Germain, 
Kyckling och svamp, och fluffig aprikos är exempel på de recept som finns i boken. 
Rätterna som finns med har alla testats i provkök för smak och enkelhet. Kalori och 
proteinvärden finns med för varje recept. Förslag på dagliga matsedlar finns det 
också. 

 

Whipping a Whopper. Nancy Sando. 

• Denna broschyr skrevs av en kvinna som har FOP och erbjuder recept och tips för 
tillredning av mat som kan intas av personer med fugerad käke. Den kan beställas via 
International FOP Association (IFOPA). Besök ifopa.org eller ring 407-365-4194 för 
ytterligare information. 

 

Att skapa extra utrymme  
I mycket extrema fall av käkfusion kanske en person med FOP skulle vilja rådfråga en 
tandläkare eller prostetiker om huruvida en behandling som kallas enameloplasti (eller 
recontouring) skulle kunna vara till hjälp. Enameloplasti är en behandling som inte känns där en 
mycket liten del av emaljen tas bort. Detta är normalt ett kosmetiskt ingrepp men för någon med 
FOP kan enameloplasti användas för att skapa en något större öppning i käken. Tandläkare eller 
prostetiker kan undersöka en person för att bestämma hur mycket emalj som kan tas bort på ett 
säkert sätt för att göra öppningen i käken så stor som möjligt och reducera de kosmetiska 
följderna. 
Före ett ingrepp ska röntgenbilder tas för att bestämma storlek och plats på varje tands pulpa, 
(mitten på tanden som innehåller nerver och blodkärl). Om emaljen är för tunn eller om pulpan 
ligger för nära tandens yta bör man avbryta behandlingen. Den största risken med enameloplasti 
är att för mycket emalj skalas av och tänderna blir känsliga för värme och kyla. 
Det är bättre att utföra behandlingen i etapper. På detta sätt kan besöken hållas korta för att 
undvika belastning på käken. Det gör också att situationen kan utvärderas mycket noga för att 
förebygga potentiella problem. 
 
För personer som går ner i vikt vilket ger upphov till oro över hälsan kan utdragning av vissa 
tänder vara ett alternativ. Detta är ett stort ingrepp och kräver en skicklig tandläkare och 
anestesiteam. 
 

http://ifopa.org/�
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Minskning av risk vid tandvård – att få en bra start  
Om en tandoperation måste utföras på en person med FOP måste man först sätta ihop ett team av 
experter. Detta innebär att man måste hitta en tandläkare eller oralkirurg som är villig att lyssna 
på dig och förstå de unika problem som FOP innebär och speciellt om området är svårt att 
komma åt och allra helst någon som har utfört operationen på andra personer med fugerade 
käkar. Din tandläkare kan ge dig en remiss till lämplig person. Att utföra ingreppet på ett sjukhus 
bör starkt övervägas. Allra bäst vore ett större sjukhus som har erfarenhet av traumafall med 
komplikationer som liknar de som personer med FOP kan råka ut för (käkproblem, potentiella 
problem med anestesi/luftvägsproblem o.s.v.). Om komplikationer skulle inträffa har dessa 
inrättningar större möjligheter att hantera dem än om ingreppet genomförs på en mottagning. 
 

Minskning av risk vid tandvård – anestesi 
Vid ingrepp i munnen får en person anestesi så att ingreppet kan utföras utan att personen känner 
smärta. För de flesta människor som inte behöver ta hänsyn till frågor runt FOP används 
lokalbedövning som anbringas direkt på problemområdet. Under vissa förhållande bör dock 
lokalbedövning inte övervägas för personer med FOP. 
 
Först ska vi tala om när lokalbedövning är godtagbar. För övre och undre tänder i fram i munnen 
och de lägre framtänderna kan en tandläkare göra en infiltration, en spruta i den mjuka vävnaden 
bredvid tanden som ska behandlas. Övre molarer kan också bedövas genom infiltration eller 
nervblockeringsanestesi även om lokalinfiltration är den säkraste tekniken för personer med 
FOP. 
 
Lokalbedövning ges dock normalt som en intramuskulär injektion när det gäller ingrepp på 
mandibulära nedre molarer). Eftersom det finns en direkt länk mellan intramuskulär injektion av 
lokalbedövning under tandvård och FOP angrepp i käken bör intramuskulära sprutor undvikas. 
Så vilka möjligheter står till buds för de lägre molarerna? Alternativet är allmän bedövning (om 
nästa paragraf låter bekant är det för att vissa delar av detta avsnitt också finns att läsa i avsnittet 
''FOP och nödsituationer''). Men det är viktigt nog att repeteras.) Allmän anestesi påverkar hela 
kroppen och bedövar inte bara det område som lokalbedövningen verkar på. Det leder till ett 
omedvetet tillstånd där personen inte upplever smärta och inte är medveten om vad som händer. 
Allmän anestesi ges ofta i form av gas som andas in. När du tänker på större operationen tänker 
du troligen på narkos. 
 
Narkos är speciellt riskfyllt hos personer med FOP, så man måste vidta speciella 
försiktighetsåtgärder. Om käken tänjs ut för långt vid intubering (placering av en andningstub i 
luftstrupen) kan trauma bli resultatet på muskler och leder i käken och leda till angrepp. 
Luftvägskomplikationer kan också inträffa när kroppen reagerar på smärta eller munutsöndringar 
genom att stänga stämbanden. Detta kan potentiellt vara livshotande för vem som helst men 
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speciellt för personer med FOP. 
 
En rekommenderad metod (och nödvändig om en persons käkar redan fugerats) är en fiberoptisk 
näsintubation medan personen är vaken. Vid denna behandling leder en anestesist ett fiberoptiskt 
laryngoskop (en sorts medicinsk minikamera som kan se in i kroppen) genom näsan i ett försök 
att indirekt se luftvägen medan en person är vaken eller försatt i dåsigt tillstånd så att personen 
fortfarande kan utsöndra munutsöndringar. (Total nedsövning kan inte rekommenderas för 
personer med FOP på grund av potentiella anestesikomplikationer och problem med 
lungorna/andning). När luftvägen är synlig och patienten är intuberad kan anestesi ges.  Det ät 
viktigt att observera att fiberoptisk intubation genom näsan bara får genomföras av en utbildad 
anestesist med erfarenhet av denna typ av ingrepp. 
 

Minskning av risk vid tandvård – att fixa problemet  
När käköppningen är begränsad kan det vara tekniskt svårt att få tillgång till de områden som 
behöver behandlas. Om en fyllning krävs kan det bli nödvändigt att gå in från fram (eller 
buckala) ytan på tanden så att problemet kan tas bort med en långsam tandborr. Bruk av 
fyllningsmaterial som släpper ut fluor rekommenderas också. Fyllningsmaterialet lagar tanden 
och utsöndrar fluor vilket motverkar vidare nedbrytning. 
 
Hos patienter med fugerade käkar utgör tandutdragning stora problem. Till exempel kanske 
tänderna bara kan kommas åt från framsidan. Det kan också bli nödvändigt att dela den trasiga 
tanden i bitar innan den tas ut. Ett tandinstrument måste också placeras i munnen för att 
förhindra att bitar av tanden faller ner i munnen. 
 

Tandreglering och FOP 
I likhet med andra människor kan personer med FOP ha sådana problem med tänderna att det 
kräver tandställning. Detta utgör inga problem för individer med FOP som har en normal eller 
nästan normal käköppning. Om tandreglering anses nödvändig bör man dock överväga att hålla 
sig till korta besök för att minska belastningen på käkmuskulaturen. Bruk av bundna apparater 
rekommenderas för att undvika extra belastning på käkarna. Tandreglering som inte innebär 
utdragning av tänder utan uträtande av en persons tänder utan att ta bort permanenta tänder 
rekommenderas likaså. För att förhindra att tänder måste tas ut kan det bli nödvändigt att räta ut 
framtänderna (anterior) och låta problem med för täta tänder vid de bakre (posterior) tänderna 
förbli obehandlade. 
 
Personer med FOP utvecklar ofta överbett även om käkarna inte fugerats, något som vi 
fortfarande inte förstår varför. I dessa fall bör man överväga att lämna tänderna i fred. Många 
personer med FOP märker att när käkarna väl har fugerats gör överbettet det möjligt att komma 
åt att äta och borsta tänderna. 
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Vart vänder man sig för att få? 
För råd om tandvård och anestesi kan du kontakta personer som har erfarenhet av behandling av 
ett stort antal personer med FOP: 

Burton Nussbaum, D.D.S., M SND RCs Ed 
Adjunct Associate Professor, Pediatric Dentistry 
Pennsylvanias universitet, medicinska fakulteten 
and Special Needs Dentist 
Thomas Jefferson University Medical School and Hospital 
Dentistry for Special People 1910 E. Route 70, Suite 9 Cherry 
Hill, NJ 08003 
Telephone: 856-424-5955/Fax: 856-424-8382  
E-mail: bikr2th@aol.com 

Allen Wong, D.D.S., DABSCD 
Hospital Dentistry Program, Director 
University of the Pacific 
Arthur A. Dugoni School of Dentistry 
2155 Webster Street 
San Francisco, CA 94115 
Tel: 415-720-4609 (cell) or 888-241-3694 (emergency beeper) E-
mail: awong@pacific.edu 

Zvi Grunwald, M.D. 
The James D. Wentzler Professor and Chair 
Department of Anesthesiology Thomas Jefferson 
University and Hospital 111 South 11th Street, 
Suite G-8940 Philadelphia, PA 19107 
Telephone: 215-955-6161/Fax: 215-923-5507 E-
mail: zvi.grunwald@jefferson.edu 

En sista anmärkning  
Efter att ha läst om de potentiella farorna med och de unika problem som FOP innebär för 
tandvård kanske du helst vill undvika att söka vård på grund av risken att käkarna ska fugera 
eller att vård helt enkelt är omöjlig. Men att inte söka vård är minst lika farligt. Det kan leda till 
ytterligare problem i närliggande tänder eller till och med livshotande infektioner. 
 
Som du förstår efter att ha läst allt annat i denna bok så finns det inte två situationer som liknar 
varandra och det finns många aspekter på varje problem. Som alltid är det bäst att absorbera så 
mycket information som möjligt så att man känner att man kan ta så välinformerade beslut som 
möjligt. Rådfråga experter och följ deras råd. Att göra ingenting är fel taktik! 

mailto:bikr2th@aol.com�
mailto:awong@pacific.edu�
mailto:zvi.grunwald@jefferson.edu�
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10. 
FOP och andningen  
 
På grund av begränsningar i bröstkorgen orsakade av FOP, kan personer utveckla 
andningsproblem som kan kräva speciell läkarvård. Lär dig sätt att uppmuntra god andning och 
hur man handskas med problem som kan uppstå . 
 

En översikt 
Förutom missformade tår som normalt upptäcks vid födseln tycks personer med FOP också 
födas med missformade leder som binder samman revbenen med ryggraden. Detta orsakar en 
viss grad av begränsning i bröstkorgen till och med före det formas extra ben även om dessa 
begränsningar kanske inte leder till några uppenbara problem. På grund av dessa begränsningar 
tenderar personer med FOP att förlita sig på diafragman för andning. Diafragman är den 
kupolformade muskeln längst ned vid lungorna. 
 
Allt eftersom FOP- begränsningarna ökar kan extra ben och kroppshållning börja inkräkta på 
utrymmet för musklerna kring lungorna och/eller hjärta i olika utsträckning och därmed begränsa 
bröstutvidgning vilket skapar ytterligare begränsningar vilket i sin tur påverkar andningen. 
Flödesgraden (mönstret att andas in och ut, inandning av syre, utandning av koldioxid) kan bli 
normal även om volymen (möjligheten att dra djupa andetag och släppa ut dem) är starkt 
förminskad.  I vissa fall (vanligen mer avancerade fall), utvecklar kroppen högre än normala 
nivåer av koldioxid. Symptomen kan vara milda eller allvarliga beroende på till vilken grad FOP 
ben påverkar bröstområdet. Ju mer framskridet ett fall är, desto mer troligt är det att 
andningssvårigheter kan bli så svåra att det kräver behandling och mer troligt att det kommer att 
involvera den högra sidan av hjärtat. 
 

En studie 
För att kunna förstå frågan bättre genomfördes en studie av 25 personer med FOP i åldrarna 5 till 
55 vid ett internationellt symposium för personer med FOP. Endast en deltagare var under 13 år. 
Studien bestod bland annat av en fysisk undersökning, test av lungfunktionen och både 
elektrokardiogram och ekokardiogram (hjärtrelaterad) studier. Trots att allvarlig begränsning av 
bröstväggen hittades, verkade hjärta och lungor normala vid den fysiska undersökningen. Det 
fanns inga tecken på hjärtproblem hos någon som deltog i studien. Tio av patienterna hade små 
tecken på elektrokardiografiska oegentligheter vilket tydde på belastning på hjärtats högra sida 
(den del av hjärtkammaren som pumpar blod till lungorna). Dessa individer var vanligen äldre 
och hade lidit av FOP avsevärt längre än de som hade normala elektrokardiogram. Alla personer 
hade starkt begränsad bröstexpansion och lungkapaciteten (hur mycket luft som lungorna kan 
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hålla) var starkt reducerad jämfört med normala nivåer. Luftgenomströmningen genom lungorna 
var relativt normal. Trots den begränsade kapaciteten hos lungorna att transportera syre var 
blodet väl syremättat precis som man förväntar sig hos personer som inte lider av FOP. 
 

När bör man vända sig till en lungspecialist  
En bra idé för personer med FOP är att genomgå en undersökning av en lungspecialist, en läkare 
som specialiserat sig på lungsjukdomar och ta några prov innan allvarliga problem inträffar för 
att skaffa sig en baslinje för senare jämförelse. Dessa prov utvisar om andningssvårigheter 
föreligger genom att be patienten göra några enkla saker som att andas in i en spirometer(som 
kan mäta flödet och volymen på andningen), kontrollera syrenivåerna i blodet, eller kanske 
använda blodprovet för att mäta koldioxidnivåerna. 
 

Beroende på graden av svårigheter rekommenderas följande metoder: 

• Andningsövningar med hjälp av stimulerad inandning. Stimulerad inandning mäter 
hur väl en person fyller sina lungor med varje djupt andetag. Djupandning hjälper till 
att expandera de små luftsäckarna i lungorna. Detta bidrar till att mobilisera 
sekretionen (till exempel det som kommer upp när man hostar) och hålla lungorna så 
fulla, öppna och flexibla som möjligt. När en person har lärt sig att djupanda utan 
spirometern erbjuder spirometern möjligheten att mäta en persons andning. Det kan 
utvisa huruvida situationen har förblivit stabil, förbättras eller blir värre. 

• Kontrollerad ventilation. Kontrollerad ventilation är en typ av andning som görs med 
hjälp av en maskin. Maskinen uppmuntrar en person att ta djupa andetag genom att 
trycka in luft med varje andetag. Normalt används den för att öka mängden luft en 
människa andas in, och hjälper till att lossa slemmet så att patienten kan andas bättre. 
Maskinen kan också hjälpa till att ge medicin in i lungorna. Denna behandling måste 
ges av en licensierad andningsterapeut. 

• Sjukgymnastik för bröstet. Sjukgymnastik för bröstet erbjuder ett sätt att rensa 
lungorna från slem och utsöndringar. Under normala förhållanden hålls lungorna 
fuktiga med en tunn hinna av vätska. Under en bröstinfektion kan denna vätska öka 
och bli tjockare. I normala situationer tas detta överflöd bort genom hostning men det 
kanske inte går när andningsmuskulaturen är begränsad och/eller svag. 
Sjukgymnastik för bröstet använder tyngdpunkten och sjukgymnastik för att få ut 
sekretionen ur lungorna och stimulera hostande. Sjukgymnastik för bröstet kan 
genomföras av en andningsterapeut eller sjukgymnast. Föräldrar kan också lära sig att 
ge sjukgymnastik för bröstet. 

• Övervakad syreanvändning. När det används korrekt kan kompletterande syre vara 
mycket bra för avancerade fall. Syreanvändning för personer med FOP måste 
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övervakas, eftersom oövervakad användning förbinds med en hög risk för plötslig 
död därför att en plötslig kopiering av syre i samband med höga koldioxidnivåer 
(något som ibland finns hos personer med avancerad lungsjukdom) undertrycker 
andningen (andningsflödet). 

 

Lunginflammation 
Lunginflammation är en av de vanligaste dödsorsakerna hos personer med FOP. Det är en del av 
orsakerna till den relativt låga medellivslängden på 41 år. (Termen medelvärde innebär helt 
enkelt att hälften av personerna med FOP dör före denna ålder och hälften blir äldre än så. 
Individer med FOP som inte utvecklar livshotande sjukdomar kan leva tills de är 50, 60 och till 
och med 70.) 
 
Så vad är lunginflammation och varför är det så farligt för människor med FOP? En 
pneumocockinfektion är en infektion som angriper olika delar av kroppen. Den kan infektera 
lungorna, där den orsakar lunginflammation. Den kan också komma in i blodomloppet. Om den 
når hjärnan kan den orsaka hjärnhinneinflammation. Dessa är alla mycket allvarliga sjukdomar. 
Enligt Centers for Disease Control, dödar pneumocockinfektioner mer människor i USA än alla 
andra sjukdomar som det kan vaccineras mot tillsammans. En av tjugo människor som får 
lunginflammation dör från det och statistiken ser ännu värre ut när bakterien går ut i 
blodomloppet eller orsakar hjärnhinneinflammation. Personer med hälsoproblem som FOP har 
lättare att få lunginflammation och kan ha större problem med att återhämta sig . 
 
Som tur är finns det ett vaccin som skyddar mot 23 typer av pneumokockbakterier. (Det finns 
ingen behandling för lunginflammation av virustyp vilken normalt tillfrisknar av sig självt). 
Lunginflammationsvaccinet behövs normalt bara ges en gång även om en person bör rådfråga 
sin doktor för personlig rådgivning. Inom vissa högriskgrupper, rekommenderas ibland 
omvaccinering efter några år. 
 
Lunginflammationsvaccinet är mycket säkert. Cirka hälften av de som får vaccinet upplever 
milda biverkningar som rodnad eller värk där sprutan gavs. Mindre än 1 % utvecklar feber, 
muskelvärk eller en allvarligare lokal reaktion där injektionen gavs. Normalt ges vaccinet 
intramuskulärt så det viktigaste som personer med FOP måste komma ihåg är att vaccinet ska 
ges under huden. Se till att din läkare informeras om detta. Om du upplever biverkningar ska du 
kontakta din läkare så snart som möjligt. Biverkningar kan ofta hanteras med hjälp av is eller 
anti-inflammatoriska mediciner men kan kräva ytterligare behandling. 

Att uppmuntra till god andningsteknik  
Vissa aktiviteter kan hjälpa en person att bättre använda musklerna runt lungorna och hålla 
bröstmuskulaturen aktiv. Detta gör det normalt möjligt för en person att få mer syre med varje 
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andetag och leder förhoppningsvis till förbättrad andning med mindre ansträngning. Förutom att 
öva andning med en Incentive spirometer (se ovan), finns det andra aktiviteter som kan hjälpa 
andningen som till exempel avslappningsövningar, simning/hydroterapi, att sjunga, spel av 
blåsinstrument (trumpet, flöjt, munspel, o.s.v.) eller till och med ett leksaksinstrument (som en 
kazoo, en leksak om gör rolig musik när du andas in i det). Unga barn kan pröva enkla aktiviteter 
som att blåsa bubblor och andas djupt eller leksaker som de som finns i en lista i IFOPA's 
Catalog of FOP Resources, som finns på IFOPA webbsida på www.ifopa.org. Skratt kan också 
hjälpa och är någonting som alla kan göra. Skratt övar musklerna i diafragman, magen och 
lungorna men även i ansiktet, ben och ryggmusklerna. På vissa sätt är det som att göra ett 
aerobiskt träningspass. Skratt leder till djupare andning som skickar syreberikat blod och 
näringsämnen ut i kroppen. 

http://www.ifopa.org/�
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11. 
FOP och influensan  
 
En studie som genomförts av FOP-forskare har visat ett intressant samband mellan influensa 
och FOP-angrepp. Detta samband som hittats nyligen men som fortfarande inte är helt utrett 
gör det särskilt viktigt för personer med FOP att undvika influensan. Lär dig mer om detta 
samband samt sätt att undvika att bli sjuk. 
 

Influensa 
Influensa, ibland kallad flunsan är ett smittsamt andningsvirus. Symptomen kan variera från 
milda till stränga och kan ha följande symptom: feber (vanligen hög), huvudvärk, trötthet (kan 
vara extrem), torrhosta, ond hals, rinnande eller täppt näsa, värk i musklerna, och ibland 
illamående kräkningar eller diarré (magsymptom är vanligare hos barn är vuxna). Men att ha 
dessa symptom betyder inte nödvändigtvis att du har influensan. Många olika sjukdomar såsom 
förkylningar har liknande symptom. 
 
Influensan sprids normalt när människor som är infekterade hostar och nyser. Ibland kan 
människor bli smittade genom att vidröra någonting som har ett influensavirus på det och sedan 
vidröra sin mun eller näsa. Tyvärr smittar man från dagen innan symptomen visar sig och upp 
till fem dagar efter man blivit sjuk. 
 
 

Ökad risk för personer med FOP som får influensan  
Människor med FOP löper högre risk att utveckla komplikationer från influensan. Den 
allvarligaste komplikationen är utvecklingen av luftvägsinfektioner som lunginflammation vilket 
kan kräva sjukhusvård och vara potentiellt livshotande. Denna typ av komplikation tillstöter som 
ett resultat av bröst och andningsbegränsning som orsakas av FOP. En ny studie har också visat 
att influensan verkar som en potentiell utlösare för FOP-angrepp. Faktum är att 60 % av alla 
individer i studien som hade influensa också hade FOP-angrepp under sjukdomen medan bara 11 
% av alla individer som inte hade influensa upplevde angrepp under influensasäsongen. 
 
Det är inte ännu känt varför influensan tycks utlösa FOP- angrepp. Men eftersom det verkar 
finnas ett samband är det möjligt att minst en utlösare för FOP bör sökas i immunsystemet. 
Denna förklaring verkar logisk eftersom svullnad och inflammation är immunförsvarsreaktioner. 
Men för närvarande förstår vi mycket lite om FOPs samband med immunsystemet. 
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Förebyggande är den bästa medicinen 
Det bästa sättet att skydda sig mot influensan är att låta sig vaccineras varje år. Influensasprutan 
innehåller ett inaktiverat vaccin som erbjuder skydd mot olika typer och sorter av virus som 
forskare anser kommer att cirkulera den säsongen. Vaccinet ges med en spruta, vanligen i armen. 
Det är speciellt viktigt för en person med FOP att be om att få vaccinet subkutant (under huden) 
med en mycket liten spets och inte direkt in i muskeln. (Kom ihåg att sprutor rakt in i muskeln är 
farliga för personer med FOP!) Dessutom bör en iskompress läggas på stället där injektionen 
gjordes och användas regelbundet inom de kommande 12-24 timmarna för att minska den 
inflammation som kan inträffa som ett resultat av sprutan. Biverkningar från influensavaccinet 
kan vara bland annat ömhet, rodnad eller svullnad där sprutan gavs, låg feber eller värk. Om 
dessa problem inträffar börjar de normalt strax efter injektionen och varar i två dagar. Om du är 
allergisk mot ägg (som används för att tillverka vaccinet) eller har haft en allvarlig allergisk 
reaktion mot influensavaccinet förr ska du inte låta vaccinera dig. Du bör inte låta dig 
vaccineras under ett aktivt angrepp. 

För de som bor på norra halvklotet (USA, Kanada, Europa o.s.v.) är oktober eller november den 
bästa månaden för vaccinering men det kan fortfarande vara bra att vaccineras senare. 
Influensasäsongen kan börja så tidigt som i oktober och fortsätta så sent som till maj. Om du bor 
på södra halvklotet (Latinamerika, Australien, o.s.v.), är säsongerna omvända så 
influensasäsongen löper från maj till september vilket innebär att maj och juni är den bästa tiden 
att låta sig bli vaccinerad. Om du inte redan visste detta så hade du säkert inte väntat dig att du 
skulle få tillfälle att lära dig lite geografi, eller hur? 
 
Cirka två veckor efter vaccinationen har din kropp utvecklat proteiner/substanser som kallas 
antikroppar som kommer att skydda dig mot influensan. 
 
Speciellt om du inte tycker om injektioner kanske du frestas att ta det nya näsvaccinet. Det 
innehåller dock ett ”levande” influensavirus (istället för det inaktiva viruset i en spruta), vilket 
potentiellt kan vara farligare för personer med FOP. Ett ungt barn som fick näsviruset utvecklade 
ett allvarligt FOP-angrepp två dagar efter honom/hon fick vaccinet. Detta kan ha varit ett 
sammanträffande eller kan ha berott på vaccinet. Det är omöjligt att veta. Flera andra barn fick 
näsvaccinet utan negativ effekt. Du bör diskutera alla tillgängliga alternativ med din doktor och 
göra vad som känns bäst för dig. 
Förutom att låta sig vaccineras ger Center for Disease Control följande råd för ytterligare skydd 
mot influensan och andra sjukdomar: 

• Be dina familjemedlemmar och andra i din omgivning att de regelbundet låter 
vaccinera sig. 

• Tvätta dina händer ofta med tvål och vatten. Om du inte har tillgång till rinnande 
vatten kan du använda en alkoholbaserad handtvål/antibakteriell gel. 
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• Försök att inte vidröra dina ögon, näsa eller mun. Bakterier sprids ofta på detta sätt. 
• Täck för din näsa och mun med en näsduk när du hostar eller nyser. 
• Om du får influensan ska du stanna hemma från arbetet eller sociala sammankomster 

så att andra inte blir smittade. 
• Undvik nära kontakt med personer som är sjuka. (och när du är sjuk ska du försöka 

hålla avståndet till andra.) 
 

Om du blir sjuk  
Eftersom många sjukdomar har liknande symptom kan det bli svårt att se skillnaden mellan 
influensa och andra infektioner. Om du utvecklar influensaliknande symptom, kontakta din 
läkare så snart som möjligt. Speciellt på grund av den höga risken för komplikationer efter 
influensan för personer med FOP kan din läkare rekommendera att du tar en av flera tillgängliga 
antivirus mediciner (amantadin, rimantadin, oseltamivir, och zanamivir). Detta är mediciner som 
är receptbelagda och bör sättas in inom två dagar efter sjukdomen bryter ut. De kommer att 
minska symptomen och skynda på tillfriskandet. Se också till att vila mycket och drick mycket 
vätska. 
 
Om någon annan i familjen blir sjuk, kan spridningen förhindras genom att andra 
familjemedlemmar tar en antivirusmedicin. På detta sätt kan antivirusmediciner fungera i 
förebyggande syfte. Fyra studier som har tittat på två olika antivirusmediciner visade att de var 
effektiva till 75-80% med att stoppa någon som har utsatts för influensa från att faktiskt få 
sjukdomen. 
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12. 
Njurstenar 
Individer med FOP kan eventuellt löpa en större risk för att utveckla njurstenar än de som inte 
har FOP. Ta reda på vad som kan göras för att minska denna risk eller hantera denna situation 
om den skulle inträffa. 
 

Vad är en njursten? 
En njursten är en hård massa som formas av kristaller som byggs upp på ytan av njuren. Normalt 
innehåller vår urin kemikalier som hjälper till att stoppa detta från att hända. Men ibland uppstår 
problem. Den vanligaste typen av sten innehåller kalcium kombinerat med oxalat eller fosfat. 
Dessa kemikalier utgör en del av en normal persons kost och medverkar till att bygga upp 
viktiga delar av kroppen som ben och muskler. I många fall är njurstenarna små och passerar 
igenom kroppen själva. Men när de inte gör det kan svår smärta bli följden och behandling bli 
nödvändig. 

Njurstenar är en av de vanligaste sjukdomarna i urinvägarna. Enligt the National Institute of 
Health, utvecklade ungefär 5.2% av människor i USA njurstenar under en period från sent 80-tal 
till tidigt 90-tal, vilket är den senaste perioden för vilken statistik finns. Njurstenar angriper båda 
könen men män löper större risk att få njurstenar. För män ökar förekomsten av njurstenar 
dramatiskt i 40-årsåldern och forsätter att öka. För kvinnor tycks förekomsten av njurstenar vara 
störst i 50-årsåldern. Om en person utvecklar mer än en sten så är det troligt att fler utvecklas. 
Symptomen på njurstenar är bland annat magont, ont i sidan, smärta i bäckenet, på sidan av 
kroppen, en brännande känsla när man kissar och/eller blod i urinen. 
 

Personer med FOP och njurstenar  
Vid Pennsylvanias universitet, medicinska fakulteten, började läkare märka att patienter med 
FOP ställde frågor om njurstenar oftare än vad som kunde förväntas med tanke på den 
förväntade förekomsten hos den allmänna befolkningen. Data från en undersökning av 207 
människor från 31 länder som representerar nästan hälften av fallen med FOP vid den tid då 
undersökningen genomfördes utvärderas för att avgöra om personer med FOP löper ökad risk att 
utveckla njurstenar. Trots detta är det svårt att avgöra precis hur stor risken är för personer med 
FOP att utveckla njurstenar på grund av geografisk variation och det faktum att internationell 
statistik över förekomsten av njurstenar inte finns i alla länder. (Geografiska variationer innebär 
att förekomsten av njurstenar bland personer med FOP varierar ibland stort i olika länder.) 
Resultaten visade att personer med FOP löper ungefär dubbelt så hög risk att utveckla njurstenar 
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än den allmänna befolkningen i USA. 
 
Orörligheten orsakad av FOP kombinerat med en ökad benomsättningshastighet (den hastighet 
med vilken våra kroppar tillverkar ny benmassa och resorberar existerande ben så att våra skelett 
kan byggas om; något som kan påverkas av kroniskt minskad rörlighet) kan spela roll. 
Urinvägsinfektioner har också kopplats till bildningen av njurstenar hos allmänheten men även 
hos FOP-sjuka. Om någon i familjen har haft det påverkar det också huruvida personer utvecklar 
njurstenar, speciellt hos män. 
 

Diagnos och behandling  
En diagnos på njurstenar får man genom röntgen eller sonogram/ultraljud, vanligen efter någon 
klagar över blod i urinen eller plötslig värk. Blod och urinprov kan tala om vilka substanser som 
finns i sten/stenarna. Doktorn kan också besluta att ta ett specialprov som kallas CT scan (CT 
står för computer tomography) eller en IVP (intravenous pyelogram). Resultatet av dessa prov 
avgör sedan den bästa behandlingen. 
 
Ibland behövs ingen speciell behandling och en sten kan passera igenom kroppen om stora 
mängder vatten intas. En läkare kan skriva ut smärtstillande medicin så att en person kan må lite 
bättre. En urolog beslutar om behandling krävs. All tillgänglig behandling med undantag för 
perkutan nefrostomi, har visat sig ha positiva resultat för personer med FOP. 
 
Närhelst anestesi och/eller en operation krävs ska man komma ihåg att följa riktlinjerna som 
finns i denna bok. Se kapitel 2, ''Saker som bör undvikas och alternativ'' och kapitel 7, 
''Nödsituationer, ‘' för ytterligare information. 
 

Rekommendationer 
Den enklaste livsstilsförändringen som en person kan göra för att undvika uppkomsten av 
njurstenar är att dricka mycket vatten. Helst ska man dricka så mycket vatten så att man 
producerar 2.5 liter eller mer urin per dag. Försök att dricka så mycket vatten du kan och helst 3 
liter om dagen. 
 
Förebyggande är speciellt viktigt för de som tidigare haft njursten eftersom det är troligt att 
stenar kan formas igen. Följande åtgärder kan också rekommenderas särskilt för de som haft 
stenar förr: 

• Du behöver inte begränsa mejeriprodukterna men du behöver inte överdriva dem 
heller. Personer med njurstenar fick förr rådet att undvika mejeriprodukter men ny 
forskning visar att mat med hög nivå av kalcium kan förebygga njurstenar. (Studier 
har också visat att om man tar kalcium som kosttillskott kan risken öka för att 
utveckla njurstenar.) 

• Undvik antacider som kan vara kalciumbaserade. 
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• Om du har mycket sur urin kan du få rådet att undvika mat med tillsatt vitamin D. Du 
kan få rådet att äta mindre kött, fisk eller kyckling därför att dessa matvaror kan öka 
surhetsgraden i urinen. 

• Om urinen har en hög koncentration av oxalat är det troligt att du kan bilda stenar av 
kalciumoxalat, och då kanske din läkare ber dig att begränsa ditt intag av följande 
matvaror i din kost: betor, choklad, kaffe, Coca Cola, nötter, spenat, jordgubbar, te 
och vetekli. Sluta inte äta eller undvik dessa matvaror utan att tala till din läkare . 

• Ät inte höga doser av C-vitamin. 
• Ät fullkornsbröd och frukostflingor med naturliga fibrer . 
• Begränsa saltet i kosten. 
• Använd kaliummagnesiumcitrat eller andra mediciner vid behov. (Din doktor 

kommer att rekommendera dessa om han anser det lämpligt.) 
 
Diskutera ämnet med din läkare och avgör om du behöver vidta några speciella 
åtgärder för att förhindra uppkomsten av njurstenar. 
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13. 
Övriga hälsofrågor från topp 
till tå  

FOP påverkar många delar av kroppen på andra sätt än den extra bentillväxten som orsakas av 
angreppen. 
 

Hörselskada 
Hörselskada inträffar hos ett avsevärt antal människor som har FOP. Med utgång från 
undersökningar bland patienter och patientjournaler, uppskattas det att omkring 50 % av 
människor med FOP är berörda i mindre eller större utsträckning. I likhet med de flesta FOP 
symptom finns det variationer. Vissa har en mer markant skada som kräver hörselapparat medan 
andra har en minimal hörselskada. Hos vissa människor är båda öronen påverkade medan det 
bara gäller ett öra hos andra. I de flesta fall är hörselskadan konduktiv vilket innebär att ljudet 
inte leds ordentligt från öronkanalen till trumhinnan och de små benen som finns i mellanörat. I 
vissa fall är hörselskadan kopplad till nerverna i örat. Det är inte helt klart varför det finns så 
många personer med FOP som råkar ut för hörselskada. 
 
Trots att det inte finns något direkt samband mellan hörselskada hos personer med FOP och 
öroninfektioner i barndomen är det viktigt att komma ihåg att alla barn kan råka ut för 
öroninfektioner vilket kan påverka deras hörsel. Därför är det viktigt att ont i öronen och andra 
hörselproblem hos barn med FOP snabbt utreds och behandlas eftersom hörselskada från 
öroninflammationer kan förhindras hos alla barn. Rutinmässiga hörselprov rekommenderas 
också för personer med FOP så att potentiella problems kan identifieras (även om du tror att ditt 
barn hör bra). 
 

Hål i öron och kropp samt tatueringar 
Håltagning och tatueringar är mycket personliga val. Eftersom dessa ämnen ibland tas upp på e-
postnyhetsgruppen FOPonline ska vi behandla ämnet även i denna bok trots att det inte är direkt 
kopplat till FOP. 
Först ska vi titta på håltagningar. Håltagningar skapar normalt inga problem för personer med 
FOP. Det är dock bäst att undvika tungan, näsan och naveln. Speciellt tungan bör undvikas 
eftersom tungan är en muskel och även på grund av den höga sannolikheten för käkfusion hos 
personer med FOP, vilket skulle göra det svårt med hygienen och/eller att ta ut ringarna. Välj en 
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etablerad ateljé om du önskar ta hål och följ ordentliga rengöringsrutiner för att undvika 
infektioner. 
 
Tatuering innebär att man tillför speciellt bläck i huden med hjälp av nålar. Eftersom en 
tatuering inte orsakar skada på muskeln borde det inte förvärra FOP. Beslutet att skaffa sig en 
tatuering bör dock övervägas grundligt på grund av att tatueringen är så permanent. Den som 
överväger att skaffa sig en tatuering bör välja en etablerad ateljé som följer ordentliga 
hygienföreskrifter. Inkorrekt utförelse av en tatuering kan skada både din hälsa och din hud. 
Allergi mot bläck kan också vara ett problem för vissa människor. 

Huvudvärk 
Vissa personer med FOP rapporterar kroniska och allvarliga huvudvärkssymptom. Ur en 
neuromuskulär synpunkt är detta logiskt eftersom FOP orsakar avsevärd begränsning av 
nackmuskeln vilket kan bidra till spänningshuvudvärk. Om denna typ av huvudvärk inträffar 
finns det mediciner som kan hjälpa. En neurolog är en typ av läkare som oftast behandlar 
kronisk huvudvärk som kan vara svår att behandla och en neurolog kan göra specifika 
rekommendationer angående den bästa behandlingen för en viss person. 
 
I likhet med många andra frågor kopplade till FOP, finns det stor variation, och det finns många 
personer som inte har någon huvudvärk alls. Individer som tillbringar mycket tid vid datorn bör 
se till att de inte sitter i samma ställning för länge. Gör ett avbrott med jämna mellanrum för att 
undvika onödig belastning på vissa muskler. 

Mjölk är bra för dig  
Ibland frågar människor om mejeriprodukter bör uteslutas från kosten för en person med FOP på 
grund av kopplingen mellan kalcium och bentillväxt. Kalcium är en viktig beståndsdel i varje 
persons kropp även för en person som lider av FOP. Trots att det är ett välkänt faktum att mjölk 
är viktigt för att bygga ett starkt skelett är det inte kalcium som får FOP- ben att växa. FOP- ben 
växer för att det finns en genetisk signal i kroppen. Mjölk förvärrar inte FOP och den hjälper till 
att hålla resten av kroppen frisk. Tänk så här. Både det vanliga skelettet och de extra benen 
behöver få kalcium. Om en person med FOP inte får i sig kalcium blir benen svaga och kan lätt 
brytas. Eftersom kroppen behöver kalcium för att växa och hålla sig frisk är den också oumbärlig 
för andra kroppsfunktioner. Kalcium ser till att nerverna fungerar ordentligt, hjälper hjärtat att 
slå och bidrar till andra viktiga metaboliska funktioner. Kroppen kan inte leva utan kalcium. Det 
är också särskilt viktigt för personer med FOP att få i sig den rekommenderade mängden 
kalcium därför att ett starkt skelett ger ett bättre skydd mot skada om en person faller. 
 

Vikten av vitamin D 
I likhet med kalcium är D-vitamin väldigt viktigt för att hålla skelettet starkt, och är även 
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oumbärlig för att hålla immunsystemet på topp. Det finns också vissa belägg för att låga doser av 
D-vitamin kan spela en viss roll vid kronisk smärta. Vitamin D produceras normalt när solsken 
absorberas i huden och kommer även in i kroppen via berikade matprodukter (mjölk, 
frukostflingor o.s.v.), även om forskare har upptäckt att många människor har nivåer som är för 
låga för att bibehålla en frisk kropp. Ett enkelt blodprov kan avgöra vilken nivå av D-vitamin du 
har (25[OH]D) där ett intervall mellan 35 till 40 ng/ml är en acceptabel nivå. (Personer som 
lever och arbetar i solen ha normalt nivåer på mellan 50-70 nl/ml.) 
 
Om för lite vitamin D är skadligt så är för mycket direkt farligt. Tala med din läkare för hjälp 
med din situation. 

Svullnad under käken  
Ett FOP angrepp kan ibland inträffa under hakan och kan ibland förväxlas med påssjuka, 
förstorade lymfkörtlar i halsen eller en allergisk reaktion. Det kan trycka på tungroten och ibland 
göra det svårt att svälja eller andas. I dessa fall kan ett angrepp potentiellt bli livshotande. För att 
minska svullnaden och förebygga allvarliga komplikationer kan man eventuellt tänka sig en kort 
kur av kortikosteroider (prednison). Se ''The Medical Management of Fibrodysplasia Ossificans 
Progressiva: Aktuella behandlingsmetoder, ‘' som finns på  www.ifopa.org eller genom att 
kontakta Dr. Frederick Kaplan eller hans assistent Kay Rai vid Pennsylvanias universitet, 
medicinska fakulteten på 215349-8726. Du kan också skicka en e-post till 
Kamlesh.Rai@uphs.upenn.edu. Området bör ej vidröras eftersom det kan orsaka mer svullnad. 
Särskilda försiktighetsåtgärder som att höja huvudändan på sängen eller övervakning kan krävas. 
Efter svullnaden går ned återstår det ibland en liten benknöl under hakan. 
 
Svullnad under hakan är inte nödvändigtvis ett allvarligt hälsoproblem. Många personer har 
märkt hårda knölar under hakan som de tror är kopplade till FOP utan att de har utgjort något 
problem. 
 

FOP och ryggraden 
En aspekt av FOP som upptäcktes för inte så länge sedan är att lederna i halsen inte tycks formas 
ordentligt under tidig barndom. Halslederna formas före födseln men hos personer med FOP 
tycks dessa leder vara genetiskt programmerade att brytas ned och forma ben där det borde 
finnas brosk. Brosk är den substans som finns mellan ben och som gör att leden kan röra sig 
mjukt. Därför kan det hända att man märker att nacken blir stel innan man upptäcker extra 
bentillväxt. Vissa spädbarn med FOP kan inte krypa på grund av detta. 
 
Konstigt nog hittar man det specifika problemet som inträffar i ryggraden också hos möss som 
saknar en gen som kallas noggin som FOP forskare har studerat under de senaste åren. Noggin 
spelar en viktig roll för utvecklingen av ben. Även om noggin-genen inte är den gen som orsakar 
FOP, tror forskare ändå att personer med FOP inte skapar tillräckligt med nogginprotein (den 
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noggin-gen som talar om för kroppen att den måste tillverka ett protein som också kallas noggin) 
som kontrollerar och begränsar bentillväxten. Forskarna är ännu inte helt säkra på vad denna nya 
upptäckt kan innebära men svar på vad som orsakar felställningar i ryggraden hos personer med 
FOP håller troligen viktiga ledtrådar till vad som orsakar sjukdomen. 
 
Dessutom kan en böjd ryggrad (skolios) förekomma hos personer med FOP på grund av ojämn 
(asymmetrisk) benformation kring ryggraden. Med andra ord, om en sida av kroppen är mer 
begränsad än den andra blir resultatet av den ojämna växten en onaturlig kurva på ryggraden. 
Särskilt om detta händer vid en tidig ålder kan det begränsa normal skelettillväxt när resten av 
kroppen fortsätter att växa. Operativa ingrepp rekommenderas ej eftersom de inte har så stor 
framgång med att korrigera problemet och ofta leder till allvarliga komplikationer som FOP-
angrepp på andra ställen. 
 

Svullnad i lederna  
Svullnad är ett vanligt problem hos personer med FOP och kan vara en följd av olika saker. Den 
främsta och vanligaste är att kroppsdelen svullnar på grund av ett FOP-angrepp. Som nämnts 
tidigare är svullnad som är mycket lokal och med knutor typisk i de övre kroppsdelarna speciellt 
vid angrepp under barndomen. Hos vuxna eller vid djupare muskler kan svullnaden gälla hela 
kroppsdelen . Denna mer diffusa svullnad ses oftare i de lägre kroppsdelarna. Även om dessa 
mönster är typiska kan båda typerna av svullnad förekomma vid vilken ålder som helst. 
 
Den begränsade rörligheten hos personer med FOP kan också leda till en förminskad 
pumpförmåga inom musklerna vilket kan leda till att blod och vävnadsvätska skapar pölar i 
kroppsdelen. Blodet blir kvar i muskeln i stället för att pumpas vidare och leder till svullnad. 
Dessutom kan nytillverkat ben trycka på blodkärlen och det lymfatiska systemet, den 
uppsättning kanaler som leder blodet och vävnadsvätskan tillbaka till hjärtat. Tryck från det 
extra benet på dessa vaskulära kanaler kan hindra omloppet av kroppsvätskor och orsaka 
svullnad. De sista två förklaringarna kan förklara varför kronisk svullnad ibland förekommer hos 
personer med FOP. 
 
Slutligen, och mindre troligt är att en blodpropp formas. Även om en blodpropp är ovanlig är 
den ett allvarligt problem. För att förhindra blodproppar rekommenderas personen att bära 
skyddsstrumpor och kontakta läkare för att avgöra om aspirin eller ett mer potent 
bloduttunnande medel vore bättre. När orsaken till svullnaden inte är tydlig kan speciella test 
såsom ben-scans, ultraljud, CT scans, eller MRI scans bli nödvändiga för att fastställa orsaken 
till svullnaden så att korrekt behandling kan sättas in. 
 
Om det visar sig att svullnaden inte är kopplad till ett pågående FOP-angrepp eller en blodpropp 
kan en viss typ av behandling kallad lymfdränage hjälpa. Lymfdränageterapi är en typ av 
mjukmassage som utförs av terapeuter som specialiserat sig på denna typ av behandling. 
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Lymfterapi fokuserar på svullnad som inträffar när det finns mer vätska i det lymfatiska systemet 
än vad som kan transporteras bort naturligt. Det lymfatiska systemet är ett komplicerat system 
som utför flera uppgifter i kroppen. Det viktigaste är att det dränerar vätskor från vävnaderna 
tillbaka till blodomloppet och motverkar infektioner. Hos människor med FOP, fungerar inte 
denna process lika effektivt som man skulle önska och kan bidra till svullnad. Det är här som 
den lymfatiska massagen kan vara till hjälp. Om du är intresserad av denna typ av terapi ska du 
be din läkare om att få en remiss till en lymfödemklinik. (Lymfödem är namnet på denna typ av 
svullnad.) 

Brutna ben  
En fraktur hos en person med FOP måste behandlas precis som ett brutet ben måste behandlas 
hos vilken person som helst. Målet med behandlingen hos alla individer är att se till att benet 
läks i ett bekvämt och funktionsdugligt läge. Personer som har FOP kanske inte behöver hålla 
deras brott stilla lika länge som andra personer eftersom brott återställs relativt snabbt. Operation 
behövs nästan aldrig för att återställa brutna ben hos personer med FOP. Dessutom kan en skena 
räcka där det annars skulle behövas gips. Vilken form av behandling som krävs för ett benbrott 
hos en person med FOP beror på olika faktorer som typen av fraktur, vilket ben som skadats, om 
skadan är öppen eller stängd, åldern på personen, graden av felställning, samt kroppsdelens 
funktionsduglighet innan brottet. Beslutet om vilken behandling som är bäst måste tas på 
individuell bas av patientens läkare. 
 
De extra benen som kommit till på grund av FOP kan också brytas. Om leden vid frakturen 
redan låsts behöver benet inte ligga still. Smärtstillande medicin kan behövas precis som vid 
vilken fraktur som helst. 
 

Hitta bekväma positioner 
Ibland kan det extra benet som skapats av FOP göra det svårt att kunna sitta bekvämt och en 
person kan behöva extra kuddar för att få fullt stöd. Lyckligtvis finns det idag madrasser och 
kuddar i alla former, storlekar och typer. Med rätt lösning blir det mycket lättare att få det 
bekvämt. 
 
Här ser du några av de olika alternativen som finns. I likhet med andra aspekter på FOP fungerar 
olika lösningar för olika människor. 

• Inställbara sängar. Det finns många typer av inställbara sängar. Hitta en sängbutik i 
ditt område. 

• Bovetekuddar. Fyllda med bovete. Finns att få tag på via internet och lokala 
återförsäljare. 

• Gel-fyllda kuddar. Finns för rullstolssitsar för att göra dem bekväma och skydda mot 
trycksår. Kontakta hjälpmedelscentral. Hammacher Schlemmer, en amerikansk 
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postorderkatalog som säljer ett ''Portable Gel Seat (Item 73077). Ring 800-321-1484 
eller besök hammacherschlemmer.com för ytterligare information. 

• Kuddar med mikropärlor. Mogu kuddar. Mycket mjuka och flexibla. Olika former 
och storlekar. Finns hos internetbutiker som www.amazon.com och 
www.orangeonions.com. Mooshkuddar finns hos  www.mooshpillow.com 
Squishykuddar. Kan köpas på internet och lokala återförsäljare. 

• Rohokuddar. Roho har länge varit kända som tillverkare av rullstolsdynor. Nu gör de 
också kuddar och madrasser. Besök shapefitting.com eller ring 800-851-851-3449 för 
att få veta mer om Sleepmatterzzz madrasser och kuddar. För ytterligare information 
om Roho rullstolskuddar, besök rohoinc.com eller ring 800-851-3449. 

• Tempurpedic kuddar och madrasser. Detta är ett varumärke som saluför en typ av 
”minnesskumsmadrasser” som formar sig efter en persons kropp. Andra typer av 
minnesskum finns också att köpa. 

• Gör din egen kudde. En IFOPA medlem köpte bitar av minnesskum från en 
hobbybutik och gjorde sin egen kudde. 

• Glöm inte att hitta andra lösningar i IFOPAs Catalog of FOP Resources, som finns 
på IFOPAs webbsida på www.ifopa.org, eller använd tipsen i kapitel 25, ''Att hitta 
resurser.'' 
 

Trycksår  
Nedbrytning av huden och trycksår är mycket vanliga och besvärliga hos personer som har FOP, 
särskilt hos vuxna. Nedbrytning av huden kan bli resultatet av ökad belastning på ett normalt 
benig område eller ett extra ben. Trycksår kan snabbt utvecklas, vidareutvecklas och bli svåra att 
behandla. Det är därför bäst att vidta åtgärder för att förebygga trycksår. 
 
Enligt en artikel från Mayo Clinic (www.mayoclinic.com/health/bedsores/DS00570) är 
''Trycksår lättare att förebygga än att behandla men det betyder inte att processen är lätt.'' 
Följande åtgärder bör vidtagas för att förhoppningsvis undvika allvarligare problem: 

• Ändra läge så ofta du kan. Om du sitter i rullstol ska du försöka ändra läge en gång i 
kvarten eller halvtimmen. Alla bör ändra läge varannan timma. Om du behöver hjälp 
be en familjemedlem eller vårdgivare kan hjälpa till. 

• Följ dessa tips för rätt läge. Undvik att ligga direkt på höftbenen. Om du ligger på 
ryggen ska du ha stöd för benen genom att lägga en kudde under benen från mitten av 
vadbenen till anklarna. Undvik att lägga en kudde precis bakom knäna eftersom detta 
kan påtagligt begränsa blodflödet. Se till att knän och anklar inte vidrör varandra med 
hjälp av små kuddar och dynor. Undvik att höja huvudändan på sängen mer än 30 
grader för att undvika att du glider ned vilket ökar friktionen mellan dig och sängen. 

• Använd en tryckreducerande madrass eller säng. Alternativ kan vara skum, luft, gel 
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och vattenmadrass. 
• Om du använder en rullstol ska du överväga en med vältfunktion. Vältning 

omförflyttar trycket. Tänk också på om du behöver en särskild kroppsanpassad sits 
särskilt om du måste sitta under långa perioder. 

• Inspektion av huden dagligen är mycket viktigt. 
• Ät nyttig mat. En sund kosthållning bidrar till en frisk hy . 

 
Om du upptäcker ett trycksår på ett tidigt stadium när huden är röd men det inte finns ett öppet 
sår är det mycket lättare att behandla. Rådgör med din läkare omedelbart och om du upptäcker 
ett känsligt område ska du följa dessa råd: 

• Ändra läge ofta och använd särskilda kuddar som är specialtillverkade för att avlasta 
trycket. Undvik kuddar och gummiringar som faktiskt kan orsaka tryck och friktion 
och förvärra problemet. 

• Håll området rent för att förebygga infektion. Ett stadie ett-sår (ingen öppen hud) kan 
tvättas försiktigt med vatten och en mild tvål. Mer allvarliga sår tvättas med 
saltlösning som du kan köpa på apoteket. Undvik antiseptiska medel som 
vätesuperoxid eller jod, som kan skada huden och förhindra läkning. 

• Använd en speciell omläggning/bandage som skyddar såren och befordrar läkning. 
Varumärken för dessa typer av bandage är till exempel Tegaderm och Duoderm. 
Dessa förband håller såret fuktigt (för att befordra celltillväxt) samtidigt som den 
omgivande vävnaden förblir torr. 

• Vid behov kontakta läkare för att avlägsna skadad vävnad. Ett sår måste rengöras 
från död och/eller infekterad vävnad för att läka ordentligt. Det finns flera sätt att 
göra detta och en doktor kan bäst avgöra vad som bör göras i ett visst fall. 

• Bubbelbad kan om möjligt hjälpa för att det bidrar till att hålla huden ren och 
avlägsnar död vävnad på ett naturligt sätt. 

•  Ät en sund kost. Speciellt vitamin C och zink kan befordra läkning av sår. 
•  Om ett sår inte läks bör du kontakta läkare igen. 

 

Extra ben nedanför knäet – Osteochondroma 
Konstigt nog tycks cirka 90 % av personer med FOP ha en knöl med extra ben på insidan av 
benet precis nedanför knäet. Detta ben finns nästan alltid hos personer med FOP även under tidig 
barndom innan angrepp börjar attackera knäna. Denna speciella typ av ben kallas en 
osteochondroma. Det brukar normalt inte förorsaka några problem. I likhet med extra ben som 
tillkommit med FOP-angrepp ska det inte tas bort på operativ väg. 
 

Menscyklar  
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En fråga som kvinnor ibland frågar läkare är huruvida FOP har någon effekt på en kvinnas 
menscykel eller perioder. Det sägs att kvinnor med FOP har rapporterat mycket lätta menscyklar 
och i vissa fall ingen mens alls. Dessutom tycker vissa kvinnor att det verkar finnas ett samband 
mellan angreppen och tiden före deras mensperiod. Andra kvinnor med FOP upplever normala 
menscyklar utan oväntade symptom. För närvarande är det ovisst huruvida FOP har någon effekt 
på en kvinnas menscykel. I likhet med fall där en person upplever en onormal menscykel är det 
extremt viktigt att beställa tid hos en gynekolog eller endocrinolog för att avgöra huruvida det 
finns ett allvarligt medicinskt problem som behöver behandlas. Man ska inte bara anta att ett 
problem uppstår på grund av FOP. Det är också viktigt att observera att en kvinna med FOP kan 
bli gravid och att detta kan vara en livshotande situation för både mor och barn eftersom 
moderns kropp och organ redan har mindre rum på grund av extra ben. 
 

Har vädret betydelse för FOP? 
Vädret kan påverka hur vem som helst känner sig i kroppen. Vissa människor känner sig inte så 
bra vid kyla eller fuktigt väder. Andra mår inte bra när det är för varmt. Ytterligare andra märker 
ingen skillnad vid ändring av väder eller säsong. Personer som har FOP tycks inte föredra något 
speciellt väder, säsong eller klimat. 
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14. 
Genetik 
 
Genetik är den vetenskap som studerar hur vissa egenskaper går vidare från generation till 
generation. Genetik kan lätt bli mycket komplicerat så vi har försökt att hålla allting så enkelt 
som möjligt. 
 

DNA–våra byggstenar  
Alla cellerna i en persons kropp innehåller mycket viktig information som heter DNA. Denna 
information ger de instruktioner som behövs för att utveckla och styra det som händer i våra 
kroppar. Den avgör varför vissa saker hos oss påminner om våra föräldrar och varför vi alla är 
unika. Du kanske är vänsterhänt och ingen i din närmaste familj är det och det är troligt att det 
finns många saker hos dig som skiljer dig från alla andra människor i världen. Det är bara bra–
vad tråkigt det skulle vara om alla var likadana! 
 
DNA är hopsatta i 23 par kromosomer. En kromosom av varje par kommer från din mamma och 
den andra kommer från din pappa. Varje kromosom innehåller sedan mindre enheter som kallas 
gener. (Allt som allt tror forskare att den mänskliga kroppen innehåller 20,000-25,000 gener!) 
Som du kanske har gissat är ”gener” det ord som genetik kommer från. Genetik är alltså 
vetenskapen om de byggstenar som byggt upp oss. 

Det genetiska alfabetet 
DNA består av fyra kemiska enheter som tillsammans formar det genetiska alfabetet. Faktum är 
att forskare använder bokstäverna i alfabetet (A, T, G, C)för att representera DNA-koden. Precis 
som ordningen på bokstäverna avgör vilket ord det blir så bestämmer bokstavsordningen i den 
genetiska koden vilken information som står där och talar om för kroppen vad den ska göra 
(kommer dina ögon att bli bruna eller blå, kommer du att bli kort eller lång o.s.v.). Organiserat i 
kombinationer innehåller de fyra bokstäverna all den information som behövs för att bygga hela 
kroppen. En komplett uppsättning DNA benämns genom. Tänk på din genom som en stor bok av 
instruktioner. 
 
Om du skulle skriva ut den genetiska koden i de mänskliga genomen skulle du fylla en hög 
telefonböcker som räcker över 500 fot eller 170 meter, eller ungefär samma höjd som 
Washington Monument i Washington, D.C. Om du läser högt de DNA bokstäver som det 
mänskliga genomen består av i en hastighet av en bokstav per sekund i åtta timmar om dagen 
skulle det ta ungefär 100 år att läsa. Detta visar hur komplexa instruktionerna för den mänskliga 
kroppen är. 
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Hur en person får FOP 
De flesta fallen av FOP är nya vilket innebär att ingen annan i familjen har FOP. Detta händer på 
grund av förändringar som kan vara helt oväntade (eller mutationer, det vetenskapliga ordet för 
förändring) och som händer när generna förs vidare från varje förälder. Många av dessa 
förändringar som de förändringar som leder till FOP, är naturliga olyckor som hände utan någon 
riktig anledning. Ett litet antal fall som har FOP har ärvt det från sina föräldrar som har FOP, 
även om detta är ovanligt för personer med FOP får sällan barn. 
 
FOP är ett autosomatiskt dominant tillstånd. Detta innebär att en person som bär en defekt kopia 
av den gen som orsakar FOP kommer att få FOP. Alla har två kopior av varje gen, en från varje 
förälder. Var och en av dessa genkopior kallas i vetenskapliga termer en allel. All aktuell 
information säger oss att FOP alltid är ett dominant drag. Detta innebär två saker. För det första 
vet vi att om en person inte visar något tecken eller symptom på FOP så bär han eller hon inte 
FOP allelen. För det andra innebär det att det finns en chans på 50 % att ett barn till en person 
med FOP kommer att få FOP. Vi ska titta på dessa aspekter av FOP mer i detalj. 
 

Syskon 
Föräldrar som inte har FOP ska veta att risken att få ett andra barn med FOP är minimal. FOP är 
vanligen en ny förändring (mutation) av den genetiska koden. Därmed är risken för den stora 
majoriteten av familjer att få ett andra barn med FOP lika sannolikt som det var att få det första 
barnet med FOP, ungefär en på två miljoner. Varje händelse är totalt oavhängig från en annan. 
 
Forskare har dock stött på minst en familj där föräldrar utan FOP har fått två barn med FOP. I 
sådana familjer är det troligt att minst en förälder hade ett påverkat ägg eller spermie. I de fallen 
är risken att få ett andra barn med FOP uppskattad till cirka 3 % (3 chanser på 100). Det finns för 
närvarande inget sätt att förutsäga huruvida denna ökade risk finns hos en viss familj. 
 
Ett syskon eller annan familjemedlem som inte har FOP har ingen större risk för att få ett barn 
med FOP än en person i den allmänna befolkningen: det innebär en chans på två miljoner. 
Syskon ska känna sig trygga att det faktum att de har en syster eller bror som har FOP innebär 
inte att deras barn kommer att få FOP. Tills nu finns det ingen information om att FOP har 
funnits hos barn till opåverkade syskon. 
 

Att ärva FOP 
Eftersom en person bär två kopior av varje gen (en från varje förälder – kom ihåg att 
kromosomer alltid kommer i par), har en person med FOP faktiskt en ”normal” kopia av genen 
förutom den skadade kopian. Resultatet är att personer med FOP, både manliga eller kvinnliga 
kan ge vidare antingen den normala kopian av genen eller den skadade genen till ett eventuellt 
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barn. Om den skadade kopian av genen förs vidare kommer barnet att få FOP. Om den normala 
genen förs vidare kommer barnet inte att få FOP. Det finns lika chans att båda möjligheterna 
inträffar så risken att en person med FOP ska få ett barn som får FOP är 50 %. 
 

Graviditet och FOP 
Även om det vore möjligt för en kvinna med FOP att bli gravid och få barn kan en graviditet bli 
farlig och livshotande. Det extra benet i bröstet, magen och bäckenet begränsar starkt 
möjligheten för en moders kropp, där de viktigaste organen redan har ont om plats på grund av 
det extra benet, att anpassa sig till spädbarnet i livmodern. Risken för allvarliga hälsoproblem för 
både mor och barn är hög. 
 

De specifika riskerna omfattar men är inte begränsade till   

• Risk för FOP-angrepp under graviditeten. Dessutom kan bruket av mediciner som 
bidrar till en reduktion av angreppsymptomen behöva begränsas. 

• Risk för andningssvårigheter under de senaste stadierna av graviditeten. FOP 
orsakar en begränsad utvidgning av bröstväggen vilket begränsar andningen. När 
babyn växer i livmodern trycks det uppåt mot diafragman, en av de viktigaste 
musklerna för andningen. Detta begränsar ytterligare möjligheten för mammans 
lungor att utvidgas. Andningen kan också göras extra svår om mamman har det extra 
benet som begränsar bans möjligheter att expandera utåt från diafragman. Om så är 
fallet kan ytterligare tryck belasta diafragman. 

• Risk för komplikationer vid födseln. På grund av fysiska begränsningar orsakade av 
FOP kan ett kejsarsnitt bli nödvändigt. En operation är mycket allvarligt för någon 
med FOP. 

• Risk vid allmän anestesi vid kejsarsnitt. Kejsarsnitt är ett operativt ingrepp som 
kräver narkos. På grund av FOP är bedövning, lokal eller regional (en typ som 
vanligen används vid barnfödsel) farlig och får ej användas. Allmän anestesi utgör en 
risk för både mor och barn. 
Risk för flebit och lungemboli. Flebit är en inflammation i en ven. Lungemboli 
inträffar när en artär i lungan blir blockerad. Båda kan inträffa på grund av 
blodproppar och båda är livshotande. Riskerna för dessa livshotande komplikationer 
ökar drastiskt på grund av den allvarliga orörligheten som orsakas av FOP. Dessutom 
resulterar FOP i en mycket riskfylld graviditet som kräver förlängd sängbundenhet 
samt återigen en begränsning av rörelseförmågan. Svullnad i de lägre kroppsdelarna 
förekommer också ofta under de senaste tre månaderna av graviditeten och ökar 
ytterligare risken för dessa livshotande komplikationer. 
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Särskilda risker för barnet kan bland annat vara  

• Risk att barnet har FOP.  Om en förälder har FOP är risken att det barnet får FOP 50 
%. 

• Risk för för tidig födsel . Modern kanske inte kan bära barnet tiden ut på grund av 
andningssvårigheter. Flera konsekvenser som varar livet ut kan bli resultatet av en för 
tidig födsel. 

• Risk för allvarlig fosterpåverkan. På grund av moderns andningssvårigheter eller 
andra oförutsägbara problem kanske barnet inte får tillräckligt med syre. På grund av 
denna komplikation finns det risk för dödsfall eller allvarlig hjärnskada. 

• Risk för CP-skada. Det finns en hög risk för CP-skada på grund av för lite syre till 
babyn särskilt om fosterpåverkan inträffar under den senaste delen av graviditeten 
eller under födseln. CP-skada är ett neurologiskt tillstånd som påverkar kroppsrörelse 
och muskelkoordination. 

• Risk för komplikationer efter allmän narkos.  Det finns en hög risk för 
komplikationer som ett resultat av allmän narkos. Lokal eller teknisk bedövning som 
man normalt skulle föredra fungerar inte när modern har FOP. 

 
Det finns flera ytterligare orosmoment. Vem kommer att ta hand om modern under de 
tillkommande komplikationerna och stressen under graviditeten? Vem ska ta hand om barnet om 
moderns fysiska tillstånd förhindrar henne från att göra det? Och vilken roll ska fadern, 
syskonen eller far-, morföräldrarna spela vad gäller vården av barnet? 
 
Även om det vore möjligt för en kvinna med FOP att bära ett barn till födseln och minst fyra 
sådana fall har rapporterats i medicinsk litteratur, bör en eventuell graviditet noga övervägas, 
eftersom det representerar en avsevärd risk för både moderns och babyns liv. Oavhängig 
genetisk rådgivning rekommenderas för att diskutera graviditet och FOP. 
 
Om en graviditet inträffar är vägledning och vård vid en mottagning för högriskgraviditeter 
otroligt viktig. Minst två liv är utsatta: moderns och barnets. Dessutom kommer livet för andra 
familjemedlemmar att påverkas eftersom de också blir indragna i konsekvenserna av en sådan 
händelse. Graviditet för en person med FOP drar med sig konsekvenser som varar livet ut. 
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15.  
FOP-genen  
Forskare har upptäckt genen som, om den skadas, orsakar FOP. Här får du veta 
konsekvenserna av att hitta genen. 

 

FOP genen–Vad gör genen? 
Det vetenskapliga namnet på FOP- genen är ACVR1, en gen som ligger i kromosom 2. ACVR1 
betyder Activin Receptor Typ 1A. (en receptor är ett speciellt protein i kroppens celler som är 
ansvarigt för att vidarebefordra information. Vissa receptorer kan agera som strömbrytare som 
avgör huruvida en speciell cell kommer att bli en bencell, muskelcell, blodcell o.s.v. och även 
hur cellerna samspelar med andra celler.) 
 
Det var nyligen som det upptäcktes att ACVR1 spelar en viktig roll för benutvecklingen och 
utvecklingen av hjärtat, lederna, ryggraden och kroppsdelarna. ACVR1 receptorn finns i 
skelettmuskeln och bindvävnaden även om dess precisa roll i dessa celler och vävnader inte är 
helt klarlagd för tillfället. 
En sak som vi vet med säkerhet är att en person inte kan leva utan ACVR1. Med hjälp av möss 
för testning av ACVR1 genen har det visat sig att ett musembryo som inte har några fungerande 
kopior av ACVR1-genen inte kan utvecklas till en levande mus. (Kom ihåg att levande 
mekanismer bär två kopior av varje gen – en från varje förälder.) Hos personer med FOP är en 
av kopiorna på ACVR1 skadad på ett mycket specifikt sätt vilket orsakar extra ben att formas på 
ställen där det inte borde finnas. 
 

Att hitta den genetiska förändringen  
Platsen för FOP-genen hittades genom uttömmande DNA forskning som använde ett litet antal 
multigenerationella familjer i vilka både en förälder och ett eller flera barn hade FOP. När genen 
hade hittats utfördes ytterligare DNA testning på många andra personer med klassiska tecken på 
FOP (missbildade storår och progressiv bentillväxt) vars blodprov sparas vid FOP Laboratoriet. 
Exakt samma DNA sekvensförändring uppvisas hos alla vars blodprov togs i denna studie – hos 
var och en med FOP är endast en DNA bokstav annorlunda av de sex miljarderna i en 
standardsekvens. (Kom ihåg att vi diskuterade att vår genetiska kod egentligen bara är en lista av 
bokstäver där varje bokstav har en unik betydelse.) 
Den genetiska förändringen som förekommer hos personer med FOP är den minsta och mest 
exakta som kan inträffa i en gen. Som vi påpekade ovan har endast en genetisk bokstav bland 6 
miljarder bytts ut mot en annan och det ändrar betydelsen på de genetiska instruktionerna. Så 
vad har den här förändringen för effekt? 
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Mänskliga varelser tros ha cirka 20,000 olika gener. Även om alla dessa gener finns kodade i 
DNA i alla celler kan en viss cell bara aktivera en viss gen eller en kombination av gener. Till 
exempel benceller och leverceller använder olika (och ibland delvis överlappande) uppsättningar 
gener. När en gen är aktiverad genomgår DNA en process som i slutändan leder till bildande av 
proteiner . Protein utför ett stort antal uppgifter i en cell. 
 
Proteiner består av en grupp på 20 olika typer av små molekyler som heter aminosyror. Hos 
personer med FOP förorsakar DNA- ”felstavningen” i ACVR1- genen en aminosyra som heter 
histidin att ersätta en annan aminosyra som heter arginin på ett av ACVR1 proteinets särskilda 
ställen. För att illustrera hur viktig denna förändring är ska man komma ihåg att förekomsten av 
arginin på detta specifika ställe i ACVR1 proteinet har funnits där på alla ryggradsdjur 
(människor, djur, fiskar o.s.v.) i nästan 500 miljoner år av utveckling. Det innebär att naturen 
inte har tillåtit just denna förändring därför att en ersättning skulle få sådana allvarliga 
konsekvenser. 
 
Hitintills har forskarna hittat samma genetiska förändringar av ACVR1 hos varje person med 
klassisk FOP. När fler människor testas är det troligt att ytterligare förändringar i ACVR1 genen 
kommer att upptäckas. 

FOP-genen och framtiden för FOP-forskningen  
Upptäckten av FOP-genen bekräftar tidigare resultat inom FOP forskningen som pekade på att 
onormal reglering av benmorfogenetiska proteiner eller de huvudproteiner som ingår i 
bentillväxt tycks vara centrala i FOP. Genupptäckten kommer till slut att bidra till vår förståelse 
för hur det molekylära utbytet som tillverkar ben tycks ha fastat i on-läget för personer med FOP 
och hur denna process påverkas av skada eller utlösare i immunsystemet. 
Genupptäckten kommer också att hjälpa oss att bättre förstå vissa av de symptom på FOP som vi 
för närvarande inte har fått förklarade. Som nämnts tidigare spelar ACVR1 en viktig roll i 
bentillväxten. Den är otroligt viktig i utvecklingen av händer och fötter där båda kan ha 
medfödda missbildningar hos personer med FOP. ACVR1 är också viktig för utvecklingen av 
mellanörat. Ju längre forskningen framskrider desto troligare är det att forskarna kan förstå 
varför personer med FOP förlorar hörseln. Forskare har nyligen upptäckt missbildningar i 
ryggraden på personer med FOP som utvecklas innan nya ben formas. ACVR1 genen gömmer 
troligen ledtrådar även till varför detta händer. 
 
Men viktigast av allt är det att känna till den genetiska orsaken till en sjukdom för det hjälper 
otroligt mycket när man söker hitta effektiva behandlingar. Upptäckten av FOP- genen ger oss 
möjligheten att producera genmodifierade möss som har den riktiga FOP, en utveckling som 
skulle öppna dörrarna för att tillverka och testa nya behandlingar. Även om effektiva 
behandlingar inte kommer att finnas omedelbart så finns det inte en enda upptäckt som så 
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plötsligt har vidgat våra vyer och gett oss mer hopp. 
 

Den stora frågan–Hur lång tid kommer det att ta att 
utveckla effektiv behandling av FOP nu när genen har 
upptäckts? 
Detta är den allra svåraste frågan att svara. För att vara ärlig så kan man vi inte svara på det. Det 
råder ingen tvekan om att FOP-genen/mutationen är den mest värdefulla delen i FOP-pusslet, 
men det är bara ''hörnbiten ''. Forskare måste också lära sig hur ACVR1 fungerar–hos vanliga 
människor och hos de som har FOP– innan de kan utveckla effektiv behandling. 
 
För att utveckla en effektiv behandling av FOP, måste FOP- genen stängas av, blockeras, 
neutraliseras eller gås förbi. De som arbetar med forskning inom FOP har ofta sagt att FOP-
forskning påminner om att räkna ut hur en atombomb har kopplats ihop så att bomben säkert kan 
inaktiveras innan den exploderar. FOP- mutationen eller atombombens utlösare känner vi nu till. 
Nästa steg är att avgöra hur man säkert kan inaktivera den. Detta kommer att ta tid. Utveckling 
av mediciner för att behandla ovanliga ”föräldralösa” sjukdomar är mycket svårt. Man stöter på 
många hinder som säkerhetsfrågor, tolerans för medicinen, biverkningar, hur medicinen ska 
administreras (hur man ger medicinen som till exempel i tablett form, flytande, IV, salva, gen- 
terapi, o.s.v.), samt avgöra hur väl medicinen riktas in på problemet. Mycket forskning och 
testning måste genomgås. Detta är de dåliga nyheterna. Men de goda nyheterna är att vi nu har 
ett mycket specifikt mål för utvecklingen av läkemedel och detta kommer att innebära ett stort 
intresse för denna gen och för FOP från den medicinska världen och forskningsamfundet. 
 

FOP och andra bensjukdomar 
Förutom att det hjälper oss förstå hur vi kan förhindra den katastrofiska cykeln av bentillväxt 
som inträffar vid FOP kan kanske en förståelse för hur ACVR1 genen fungerar någon gång i 
framtiden hjälpa oss att skapa ben och skelett för de som så desperat behöver det. 
Forskningsutvecklingen kanske kan hjälpa de som är födda utan tillräckligt med ben i kroppen, 
de som utsätts för katastrofal benförlust på grund av allvarligt trauma eller amputationer, och 
naturligtvis de som lider av vanligare åkommor som benskörhet vilken påverkar miljontals 
människor. Upptäckten av FOP-genen är den mest betydelsefulla upptäckten i historien vad 
gäller forskning på FOP men den kan också visa sig vara en mycket viktig upptäckt för all 
skelettbiologi. 

Genetisk testning för FOP mutationen 
Genetisk testning för mutationen som orsakar FOP utförs för närvarande vid Genetic Testing 
Laboratory vid Pennsylvanias universitet, medicinska fakulteten. 
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Detaljerad information finns att se på följande webbsida: 
www.med.upenn.edu/genetics/core-facs/gdl/ 
 

Gå till länken för ''Diagnostic Tests'' för information om provtagningsprocessen. 
 

För ytterligare information kan du kontakta laboratoriet direkt. 
Genetic Diagnostic Laboratory 
Department of Genetics 
Pennsylvanias universitet, medicinska fakulteten 
Tel: 215-573-9161 Fax: 215-573-5940 

http://www.med.upenn.edu/genetics/core-facs/gdl/�
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16. 
Hur familjer klarar av att 
leva med FOP 
 
Vi bad 10 familjer föreställa sig att de talade till föräldrarna till ett barn som just fått 
diagnosen. Vad skulle de vilja säga? Eller också bad vi dem föreställa sig själva under 
diagnosprocessen. Vad skulle de önska att någon hade berättat för dem? Så här svarade de med 
egna ord. 
 
Som mamma till en dotter på 2 1/2 år blev vi fullständigt förstörda av FOP diagnosen. Inte bara 
på grund av vad FOP skulle innebära för hennes framtid men också på grund av det faktum att 
hon hade fått fel diagnos och fått den övre högra kvadranten av hennes lilla kropp amputerad. 
 
Om bara vi kunde ha snabbspolat våra liv fem år framåt till den tidpunkten då vi hade turen att 
hitta NORD-stiftelsen (National Organization for Rare Disorders) på internet, som hänvisade oss 
till Jeannie Peeper, en kvinna med FOP som tydligen kämpade ensam tillsammans med sin 
familj i Florida för att starta IFOPA. Hon blev ljuset i vår mörka värld av ensamhet och extrem 
desperation på grund av FOP. Vad som hände sedan är historia. 
 
Om vi ser tillbaka på den första perioden av chock efter att ha fått diagnosen kan jag bara säga 
att det skulle ha varit mycket lättare för oss alla om FOP föreningen för familjer hade varit igång 
då så att vi hade fått hjälp att vänja oss vid den långa FOP-resan. När vi väl hade gått med i 
IFOPA, blev livet ‘'lite mer normalt '' igen och vi kunde sova lättare när vi visste att ett ljus 
brann i ett laboratorium i Philadelphia och troligen ganska sent på dagen för att leta efter 
lösningen. 
 
Ashley och vår familj ser oss själva som pionjärer i denna jakt.  Vi är så tacksamma när vi tänker 
på hur vi har vuxit och blivit en större familj, även om det finns fler medlemmar som vi inte har 
hittat ännu, och kan påminna varandra om att det finns ett liv efter en FOP-diagnos. 
 

– Carol Kurpiel, mamma till Ashley, 26 år gammal (född 1981), diagnos vid 2 1/2 

 
 
Även om jag är ganska ny på denna FOP resa, skulle jag vilja säga att det bästa vi har gjort har 
varit att lyssna på Dr. Kaplans broderliga råd att vänta och ta tid på oss innan vi lär oss allt vi 
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kan om FOP. Han varnade oss till exempel för att nyheter om FOP, som kan vara bra i och för 
sig, inte var avsedda för nya FOP familjer utan avsedda att få en känslomässig och aktiv respons 
från allmänheten genom att visa FOP i dess värsta och mest tragiska former. Dr. Kaplan tyckte 
inte heller att vi skulle delta aktivt i att samla in pengar för FOP så här i början. Det var en 
lättnad att inte behöva känna sig tvingad till att göra det nu eftersom bördan från diagnosen var 
tillräckligt tung att bära ändå. Istället åkte vi hem; vi bad; vi grät och vi talade med vuxna vänner 
och bekanta om Justins diagnos (Justin och hans bror, 8, och syster, 9, är fortfarande inte helt 
medvetna om hans ''speciella ben.''). Jag tog snabbt kontakt med FOP- samfundet. Jag gick med i 
FOPonline forumet också men med facit i hand tror jag att vi skulle ha väntat lite längre med det 
för jag tyckte att några av ämnena var för svåra att hantera som nybörjare. Men jag mottogs med 
värme i alla fall och det var en välsignelse att se alla påhittiga råd, empatin, humorn, glädjen och 
den positiva attityden som FOP-familjer utmärks av i det dagliga livet. Jag fann också stöd i 
Carol Zapata-Whelan's bok, Finding Magic Mountain: Life with Five Glorious Kids and a 
Rogue Gene called FOP, eftersom den så starkt visade mig att livet faktiskt fortsätter (och på ett 
fantastiskt sätt!), och hur vår familj på vårt eget lilla sätt en dag skulle komma att bli talesmän 
för Justin och FOP- samfundet likaså. 
 

– Wendy och Kevin Henke, föräldrar till Justin, 8 år gammal (född 2000), diagnos vid 6 års ålder 
 
 
 
 
Jag föddes i Belgrad, Serbien år 1979 med missformade stortår. Läkarna bestämde sig för att 
reparera detta ''naturmisstag '' genom att operera. Efter en mycket arbetssam period som jag 
tillbringade med min mor på sjukhuset där hon fick se sitt första och enda barn lida av smärta 
skrevs jag ut med stela tår och utan några svar. Vi hade inte en tanke på att jag kunde ha en 
handikappande sjukdom som skulle utvecklas till en riktig mardröm nio år senare när jag 
äntligen fick diagnosen FOP efter ytterligare två operationer. Förutom den rätta diagnosen var 
det enda vi fick veta att ‘'det här känner vi inte till.'' Min diagnos fastställdes i England, dit vi 
åkte på eget initiativ men vi fick inte reda på mer där än vi redan hade fått veta i Serbien. Vi fick 
lära oss om FOP utifrån våra egna erfarenheter. 
Om någon bara hade berättat för oss om Dr. Kaplan och hans team, som vi fick träffa år 1992. 
Han berättade för oss om IFOPA och vi fick äntligen träffa andra som hade FOP i Orlando år 
1994, sex år efter jag hade fått min diagnos. Det var något av en chock för oss alla. Som tur var 
fanns det många mycket vänliga, välkomnande människor där så efter ungefär en timma kände 
vi redan att vi ingick i en stor, internationell FOP-familj. 
 
Jag önskar att någon hade talat om för oss samma dag som jag föddes vad min missformade 
stortå innebar så att jag inte hade behövt utsättas för tre operationer. Det skulle ha sparat mig och 
mina föräldrar många tårar, smärtsamma undersökningar och rädsla. På grund av mina många 
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besök på olika sjukhus och alla saker som jag fick genomgå i mitt liv började jag gråta varje 
gång jag såg någon i vit rock. Jag önskar att min hade kunnat prata med andra mammor till barn 
med FOP om alla problem som denna sjukdom drar med sig. 
 
Till slut önskar jag att det fanns ett sätt att förbereda sig på FOP men tyvärr finns det plötsligt 
bara där en dag. Det jag kan säga är att genom att organisera FOP-möten och göra det möjligt för 
alla FOP-familjer att komma dit så att de kan prata och dela med sig av sin rädsla och sina tankar 
och erfarenheter är ovärderligt för alla som är tvungna att kämpa med FOP och dess 
oförutsägbarhet varje dag . 
 

– Jelena Milosevic, 28 år gammal (född 1979), diagnos ställd vid 9 års ålder  
 
 
 
 
 
Jag var helt säker på att mitt barn skulle vara friskt när hon föddes. Jag hade varit den mest 
pliktskyldiga gravida kvinna som fanns. Så när Hannah föddes med dessa konstiga tår och 
läkarna sa att det kan inträffa ibland och att det största problemet hon skulle få skulle bli med 
hennes gångstil och skor så accepterade jag det. Jag är mellanbarnet i en familj med åtta barn så 
jag är van vid att kompromissa. I två veckor var jag i sjunde himlen. 
 
Sedan blev jag lite nyfiken och började söka online på missformade tår. Jag blev skickad till 
webbsidan för FOP och när jag satt där och läste greps jag av en känsla av panik. Jag försökte 
undertrycka rädslan och hoppades och bad att kanske, kanske Hannah inte hade FOP. Flera 
månader gick. Så när hon var 18 månader gammal fick hon sin första svullnad. Nu var jag helt 
säker. I mitt hjärta visste jag. Trots detta gick jag igenom processen att ta henne till barnläkaren 
och fortsatte att förneka det tills någon sa något om en biopsi. Jag mindes från webbsidan at det 
stod att man kunde råka ut för exploderande episoder av bentillväxt vid invasiva behandlingar. 
Driven av min rädsla för att Hannah skulle skadas frågade jag läkaren om han hade hört talas om 
FOP. Hans ögon smalnade och han blängde på mig. Jag kände mig dum men jag stod på mig för 
att skydda detta lilla liv som jag älskade mer än mig själv. 
 
Hannah är nu sex år gammal. Vi har handskats med FOP i fem år nu. En del av mig har gråtit, 
oroat mig och bett till Gud och frågat varför mitt barn måste ha ont mitt i natten och varför det 
som är så lätt för andra är omöjligt för henne. Den delen som älskar min lilla tjej fortfarande mer 
än mig själv, idag mer än igår tackar samma Gud för att jag har fått möjlighet att ta hand om 
henne och älska henne som hon förtjänar. Hannah har ett hälsoproblem men för mig är hon ändå 
ett mirakel. Hon är det där speciella den person som gör det möjligt för mig att bättre förstå och 
uppskatta ett leende, en snäll formulering, en förstående gest. Att vara förälder till ett barn med 
FOP är en gradvis, pågående process. Jag mjuknade gradvis, accepterade gradvis, lärde mig 
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gradvis. Jag håller fortfarande på att lära mig. Jag blir fortfarande arg, deprimerad och ledsen. 
Men det som fyller mig mest är kärlek. Som Hannahs mamma försöker jag att göra varje dag 
mer speciell och uthärdlig än den kanske hade varit annars om jag inte hade blivit involverad. 
Jag har givit upp självömkan och skrattar och ler istället med mitt barn. Det jag får tillbaka för 
dessa små gärningar är värt mer än guld och våra barn förtjänar inget mindre. 
 
– Sharon Davis, mamma till Hannah, 6 år gammal (född 2001), diagnos vid 18 månader. 
 
 
 
 
 
 
Ditt barn har fått diagnosen på FOP. Detta är inte världens ände. Du kommer att märka att det 
håller ihop familjen. Det är viktigt att ditt barn växer upp som ett normalt barn. Du bör informera 
din familj, vänner, dagis och skola om FOP och ge dem information om FOP för att hjälpa dem 
att skaffa sig en uppfattning om problemen. Under de senaste 19 åren har FOP- samfundet vuxit 
mycket. Du kommer att hitta information om FOP på olika webbsidor med rapporter, olika 
utbildningsmaterial och mycket mer. Det finns en chat-grupp där du kan fråga om allt du vill 
veta om FOP. Du kan fråga olika människor som lider av FOP om deras erfarenheter och hur de 
hittade olika saker som hjälpte dem att leva med förlusten av deras rörlighetsförmåga. 
 
I Philadelphia finns det ett laboratorium tillägnat FOP. Sedan april 2006, vet vi vilken FOP- 
genen är tack vare de människor som jobbar där och de arbetar hårt på att hitta en lösning. Livet 
är underbart och tillsammans kan vi hitta ett svar! 
 

– Roger zum Felde, 42 år gammal (född 1965), diagnos vid 2 1/2 

 

 
När min dotter Jasmin fick diagnosen på FOP, hade vi just flyttat från Wisconsin till 
Connecticut. Jag kände mig mycket vilse och ensam och önskade att jag hade vänner och familj 
att krama mig och hjälpa mig. Grannarna försökte peppa mig och sa att allt skulle bli bra men 
det kändes inte så. Det var som om det var en mardröm som inte tog slut. Efter ett tag hittade vi 
Dr. Kaplan och IFOPA, och jag började gradvis läsa informationspaketet som vi fick skickat till 
oss. Men det var definitivt allför skrämmande och för mycket att ta in. Lyckligtvis satte en läkare 
från Hole in the Wall Gang Camp för sjuka och handikappade barn ihop oss med ett helt team av 
specialister som socialarbetare, lungspecialister och ett smärtteam inom ett par år. Detta gav oss 
ett viktigt ramverk och kontinuitet i vården. Vi kände inte längre att vi hade fallit mellan 
springorna i systemet. FOP kan fortfarande vara svårt att hantera ibland men jag har lärt mig 
något på vägen. För det första att man ska försöka att uppskatta de små sakerna som händer varje 
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dag och njuta av sitt barns livsglädje. Ta en dag i sänder. Försök att vara mindre rädd och älska 
mer. En annan sak som hjälpte mig var att kasta mig in i IFOPA genom att bli en företrädare, att 
samla in pengar, dela med mig av information, och öka medvetandet om FOP. Dessa saker 
hjälpte mig verkligen att vända min känsla av hopplöshet. Jag tror också att det är viktigt att 
aldrig ge upp och alltid ha hopp i hjärtat . 
 

– RoJeanne Doege-Floyd, mamma till Jasmin, 13 år (född 1993), diagnos vid 5 
 
 
 
 
 

Jag har förföljts av personer som inte tycker att jag borde bära matkassarna. Folk kommer ofta 
fram till mig på gatan och frågar om jag mår bra. En gång kom en kvinna fram till mig och sa att 
det jag gjorde var ''inspirerande.'' Leende bet jag mig i tungan för att stoppa mig själv från att 
säga ‘'Vadå, går?''. 
 
Jag berättar detta för att illustrera hur idiotisk (eller, om man vill vara snäll, naiv) omvärlden kan 
vara. Tron är att om man är född med ett handikapp är man dömd till ett andraklassens väsende. 
Detta är för att folk har fastnat i sitt tänkande och är helt övertygade att det bara finns ett sätt att 
göra saker och ting. 
 
Vad man ofta glömmer är att vi, som däggdjur, är varmblodiga varelser.  Det är meningen att vi 
ska kunna anpassa oss. Det är på grund av denna selektiva amnesi som jag tillbringar mina dagar 
med att slåss mot människor som tar för givet att jag inte kan klara av något. (Jag är 
”funktionshindrad”, hur skulle jag kunna klara av något?) 
Som tur är kom jag på ganska tidigt att eftersom de aldrig har bott i min kropp så vet de väldigt 
lite om vad den kan uträtta. Det är därför som dessa människor (ofta på färd med att komma till 
min undsättning) stannar upp och titta med misstro när jag kan klara mig utan deras hjälp. (Ett 
tips: kramhandtagen på flaskor med rengöringsmedel är perfekta för att få ner konserver i 
varuhus). På plussidan är det ganska roligt att se deras förvirrade uppsyn. På minussidan? Det 
kommer att ta lång tid att ta ned konserver framför ögonen på alla personer som tycker att jag är 
hjälplös. 
 
Det tråkiga är att personer som fastnar i sitt enkelriktade synsätt aldrig får uppleva den glädje 
som kommer av att komma på nya sätt att göra saker och ting. Mitt sätt kanske inte är ditt sätt 
men om du kan se förbi det invanda kanske du upptäcker att du kan göra mer än du någonsin 
trott. 
 

– Marin Wallace, 26 år gammal (född1981), diagnos vid 3 1/2 
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Det bästa rådet vi fick (och som vi har levt efter sedan dess) kom från Jeannie Peeper och Val 
Pinder, båda vuxna med FOP som betonade vikten av att låta Oliver leva ett normalt liv eftersom 
FOP var på väg att utvecklas och det skulle inte hjälpa hur mycket vi skyddade honom för FOP 
gick ändå inte att stoppa. Resultatet blev att Oliver fick uppleva en normal, relativt fri barndom 
(förutom att han inte fick delta i kontaktsporter på sedvanligt sätt) och hur vuxit upp till en 
välanpassad, tillfreds ung man med gott självförtroende trots att FOP fortsatte att utvecklas 
under hans tonår . Val betonade vikten av utbildning eftersom FOP inte skulle påverka hans 
hjärna så han har deltagit i oration, drama och debatter, musik o.s.v. vilket har byggt upp hans 
självförtroende och hans vana att tala inför publik. Oliver har fått möjlighet sedan han var 
ganska ung att delta i de beslut som fattats gällande hans FOP och dess implikationer. I samråd 
med hans läkare eller lärare och föräldrar bestämmer han vilka aktiviteter han vill delta i, när han 
behöver extra smärtstillande medel, när lektioner behöver anpassas efter hans behov och hur 
man kan ta sig an fördomar när det har behövts i skolan. Han har alltid haft den information han 
har behövt om FOP som har varit relevant för hans ålder och nivå men det har inte fått dominera 
hans eller våra liv – men det finns trots alltid där i mitt bakhuvud som mamma! Han har fått 
fantastiska vänner genom sitt deltagande i många aktiviteter och för att han öppet har diskuterar 
och därmed avmystifierat FOP i skolan under många formellt organiserade tillfällen och han har 
åtnjutit ett fantastiskt stöd både från lärare och elever och genuina vänskapsband har vuxit fram. 
Så mitt råd skulle vara att följa det råd som vi fick av föräldrarna till ett barn med FOP vars 
namn jag har glömt ''Ditt barn behöver inte bli känslomässigt handikappat bara för att det har 
påverkats fysiskt.'' 
 

– Julie Collins, mamma till Ollie, 14 år (född 1993), diagnos vid 18 månaders ålder. 

 

 
I min egenskap av en person som berörts av FOP förstår jag att den första reaktionen man får 
som förälder är att skydda ens barn så mycket som möjligt. Men du måste också tänka på ditt 
barns liv och inte begränsa din son eller dotter för mycket. Jag vet att mina föräldrar tyckte att de 
gjorde sitt bästa under min uppväxt, men jag gick miste om så mycket därför att de var rädda och 
inte ville låta mig prova på nya saker. Det är viktigt att hitta rätt balans mellan att hålla barnet 
säkert och att låta barnet vara… ett barn. Som förälder måste man använda sitt sunda förnuft ... 
låt ditt barn leka med vänner ... Låt inte ditt barn delta i kontaktsporter ... och fråga ditt barn vad 
han/hon behöver och känner att han klarar av att göra. När jag växte upp tyckte jag att jag inte 
hade någon makt över mitt liv och värre blev det när jag fick FOP för då förlorade jag 
möjligheten att utöva många av de val jag hade gjort. Mina föräldrar blev överbeskyddande och 
jag gick miste om en del av min barndom därmed. Ditt barn kan överraska dig med att säga att 
han vet hur mycket han klarar av genom att till exempel inte ta sig för något som han inte kan 
eller borde göra. Ge honom det stöd han behöver. Vi som har FOP är ett envist släkte. Håll bara 
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ett öga på ditt barn och se till att han inte anstränger sig för mycket bara för att han vill känna sig 
som alla andra. Men framför allt, se till att ditt barn mår bra och känner att du älskar honom och 
bara vill det bästa för honom nu och inför framtiden. 
 
Jonathan Carmichael, 30 år gammal (född 1977), diagnos vid 9 års ålder (FOP- symptomen 
började när han var 7). 
 
 
 
 
Det kan vara svårt att se det nu men ditt barn har valts ut för att förändra livet för andra och även 
för dig. Du kommer att uppleva ett register av känslor som förnekan, ilska, nedstämdhet, 
hopplöshet men också glädje. Det finns absolut ingen som kan förstå hur ledsen du är nu men 
försök att ta emot de ord av tröst som du får från andra människor. När vår son Cody fick sin 
diagnos var det som en ond dröm. Vi kunde inte förstå hur något som FOP kunde existera och 
hur det kunde ha hänt vårt barn, vår familj. Det kändes som om vi var helt ensamma och det 
spelade ingen roll hur många kort, måltider eller böner vi blev erbjudna, inget hjälpte mot vår 
smärta. Släkt och vänner ville försöka förstå vad vi som familj gick igenom. De ville så gärna 
vara där för oss men visste inte hur. Efter ett tag kände vi hur Gud välsignade oss och förstod att 
vi inte var ensamma på vår FOP resa och det är inte du heller. 
 
Det finns människor i världen som vet precis vad din familj har att kämpa med just nu. Det finns 
mammor, pappor, far- och morföräldrar, kusiner, mostrar, farbröder läkare, forskare och en 
grupp särskilda människor som är precis som ditt barn. Dessa särskilda människor har fått en 
diagnos på FOP och är de starkaste, mest välanpassade personer du någonsin kommer att stöta 
på. De flesta är beredda att dela med sig av sina erfarenheter. Jag hade aldrig kommit igenom det 
första året utan de vänner jag träffade genom IFOPA och FOPonline. 
 
Vissa säger att det är mer omtumlande för föräldrarna än det är för barnet som får FOP. Alla 
stöter på hinder här i livet som måste överkommas. Ta emot detta hinder som en gåva och låt det 
inte bara handla om FOP. Du har ett barn med en ovanlig åkomma men han/hon besitter andra 
karaktärsdrag som du behöver fokusera på, särskilt nu. Du kanske får fler barn. Du får inte 
åsidosätta dem och ignorera dem eller deras känslor. Deras liv kommer också att påverkas av det 
här. Låt dem få prata om hur de känner och vad de undrar över. 
 
Mitt råd är att försöka få ut så mycket som möjligt av varje dag och ta en dag i taget. När ditt 
barn föddes höll du honom/henne i dina armar och undrade hur framtiden skulle se ut. Jag vet att 
du aldrig hade föreställt dig en framtid så skrämmande som den här och det gjorde inte jag 
heller. Men ha tillförsikt och sök tröst och stöd från dina nya vänner bland andra FOP-drabbade. 
Det kommer att kännas bättre när du vet att du inte är ensam. Förlita dig på att forskarna 
kommer att hitta en lösning på FOP. Till dess ska du försöka se framtiden an med tillförsikt både 
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för ditt barns skull men också för dig själv.  
Jag tror att varje barn som har FOP kommer att få en särskild plats i himlen. Det finns ett skäl till 
att allting händer. Jag har försökt komma på varför just mitt barn valdes ut till att få FOP. Jag har 
funnit tröst i bibeln. Ett av de bibelställen jag älskar mest kommer från Jakobsbrevet 1:2-3 i nya 
testamentet: ''Mina bröder, hållen det för idel glädje, när i kommen i allahanda frestelser och 
veten, att om eder tro håller provet, så verkar detta ståndaktigt." Det ät sant–FOP gör dig 
verkligen starkare. Med tiden kommer människor att påpeka för dig vilken stark människa du 
har blivit och hur inspirerande ditt barn är. Snart kommer du att förstå att ditt barn har fått en 
uppgift i livet. Denna uppgift är att visa andra hur man får ut så mycket som möjligt av livet. 

 
''Det största ljuset döljs alltid av den mörkaste skäppan.'' 

- Michael Berg, Blessings and Light, 
 
– Jen Dennings, mamma till Cody, 12 år (född 1995), diagnos vid 8 
 
 
 
 
Observera: I detta kapitel och de kapitel som följer är åldrarna de samma som när artikeln skrevs (i 
vissa fall så långt tillbaka som januari 2007). Ett medvetet beslut togs att göra detta för att bevara livet 
och känslorna i nutid . 
 

IFOPA's religionsstrategi 
International FOP Association (IFOPA) är en religionsfri organisation, och som sådan ställer den 
sig inte bakom, stöder eller föredrar någon speciell religiös organisation, utövande, sekt, eller idé 
av något slag.  Informationen nedan är författarens åsikt och finns med i denna bok i egenskap 
av en persons egen berättelse. 
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17. 
Finding Magic Mountain: 
Min familjs liv med FOP 
 

av Carol Zapata-Whelan 
 
 
in son Vincent fick diagnos på FOP år 1995, när han var nio år gammal. Hans första 
symptom var en konstig knöl som tack vare noggrann sjukvårdspersonal med en viss 
intuition ledde till en ganska snabb diagnos utan arbetsam testning. 

Det var också tur, trolleri och ett stort mirakel att vi hittade Dr. Kaplan genom en bok i en 
bokhandel innan internet gav oss telepati. Sedan 1995, har vår familj genomgått massor med 
prövningar i vår kamp mot FOP och vi fortsätter att kämpa, hoppas och be för en lösning. Jag är 
så stolt över Vincent, som alltid letar efter sätt att kringgå sin FOP för att nå sina mål. Vincent är 
ytterligare ett exempel på det stöd och envishet som definierar alla FOP drabbade. Den 8 
augusti, 2008, kommer han att ge ett tal om att leva med FOP vid en ”Vitrocksceremoni” där han 
antas som studerande vid Kaliforniens universitet, Irvines medicinska fakultet. Vincent hoppas 
att en dag – på något sätt–kunna hjälpa Dr. Kaplan att hitta en lösning på FOP. 

På vår egen familjs svåra resa med FOP har vi upplevt allt från stora och små framsteg 
till rena mirakel och lärt oss en massa oumbärliga saker. Jag har lärt mig att när man lever med 
ett barns mysteriska sjukdom försöker man hitta lösningar överallt; i information, hos läkare, i 
behandlingar; vi gör allt vi kan för att hjälpa till med skolan, vänner och särskilda behov. Men en 
sak som vi inte alltid kan göra för våra barn är att ta bort lidandet. Utmaningen blir då att försöka 
hitta det vackra i vår klättring uppför det berg som vi tvingas klättra tillsammans. Denna bild av 
ett berg är viktig för mig eftersom jag gav ut en bok om vår mission att öka förståelsen om FOP 
Finding Magic Mountain: Life with Five Glorious Kids and a Rogue Gene Called FOP. Ett berg 
kan representera både ett stort hinder och en utsiktspunkt som man kan upptäcka det oupptäckta 
ifrån. Det är från denna memoar som jag delar med mig av några av våra tankar nedan. (Efter 
boken givits ut hade FOP- symposiet 2007 lustigt nog som sitt tema ''Tillsammans kan vi flytta 
berg!"– så inte ens berg är omöjliga att flytta på!) 
När Vincent hade sitt andra stora angrepp år 1997 så fanns det ingenting jag kunde göra för att ta 
bort hans lidande, för att stoppa FOP. Jag var desperat och skrev till en helbrägdagörare 
utomlands. Jag skickade henne ett foto av min son i hans skoluniform från en katolsk skola. Inte 
så länge därefter ringde damen i fråga. Hon sa att hon hade sett min sons ansikte i en dröm. Hon 
sa att hon hade sett en själ passera genom en flamma vilket representerade lidande. Hon 
förklarade sedan att FOP kom från en förbannelse i vårt förflutna. Först var jag förvirrad: FOP är 
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en sådan mysterisk åkomma. Hur kan man annars förklara det? Och som mamma kände jag att 
FOP på något sätt var mitt fel. En genetiker vid Kalifornias universitet i San Francisco hade 
redan sagt – felaktigt som det skulle visa sig–att FOP kom från min sida. Förvirrad lyssnade jag 
på helbrägdagöraren och tackade henne till slut för att hon hade ringt. Men efter jag hade lagt på 
var jag helt säker på en sak: FOP är ingen förbannelse–ingen sjukdom, ingen jordisk utmaning 
kan jämföras med en förbannelse (frånsett att jag inte tror på sådana saker). Det är i stället en 
kurs, en stig som man måste följa upp på berget som – konstigt nog– kan förstärka en och leda 
en till otroligt fantastiska människor, platser och drömmar. För att ge dig en glimt av denna kurs 
vill jag gärna dela med mig av vad andra inom FOPsamfundet har sagt, vänner från olika delar 
av världen som också har delat med sig av sin smärta, sitt mod, lärdom, hopp och glädje. Detta 
samfund har kommit till tack vare en obetvinglig kvinna, Jeannie Peeper, en FOP- vuxen som 
under större delen av sitt liv aldrig träffade någon annan som hade FOP. För flera år sedan 
slängde Jeannie ut en livlina i form av ett brev till en annan FOP- patient och startade ett 
oumbärligt stödprogram som förbinder familjer jorden runt och samlar in hundratusentals dollar 
till forskning och hjälp till personer som har speciella behov. Alla de vänner vars berättelser jag 
delar med er idag känner jag tack vare Jeannie Peeper. 

Den kvällen som jag talade till helbrägdagöraren i Filippinerna var jag orolig för min son 
och visste inte vad jag skulle tro om FOP. När vi står inför en sådan diagnos tror jag att man 
först är förvirrad och börjar ställa frågor som det inte finns några svar på. Varför hände det här? 
Hur gick det till? Varför just mitt barn? Dessa frågor låg till grunden för en annan FOP- 
mammas tankar i New York, Connie Green, som skrev i ett brev: 

 
När Sophias första kroppsangrepp började tog jag kontakt med 
varenda en som visste något om medicin, FOP, Sophia, mig. Under 
den tiden trodde jag att jag hade båda fötterna på jorden men jag 
hade fel. Jag var inte där. Stress påverkar oss på ett sätt som vi inte 
är förberedda på. Och FOP är en sådan ovanlig, isolerande 
stressfaktor att jag gick på högvarv för att hitta något av det goda i 
livet, något normalt för att komma ifrån smärtan och samtidigt hitta 
ett sätt att acceptera att Sophia och jag hade fångats av denna fiende 
och fått en livstids straff utan att vi hade gjort något fel. 

 
Jag tror att vi kanske lär oss att acceptera problem som FOP i olika stadier: Den ena dagen så, ja, 
accepterar vi det–och nästa dag så nej, det här accepterar jag inte och så vidare fram och tillbaka 
tills vi accepterar det nästan fullt ut och livet återgår till sin vanliga rutin igen . När Vincent var 
nio år gammal förklarade vi för honom på ett sätt som vi hoppades att han skulle förstå: att ett 
ben skulle växa i hans muskel om han slog sig så vi var tvungna att vara försiktiga; Det var helt 
enkelt för farligt att åka skateboard till exempel eller spela fotboll . Vi förklarade inte så mycket 
mer – bara så mycket som vi trodde att Vincent kunde förstå vid hans ålder och vad han behövde 
veta för att förstå att han var tvungen att hålla sig säker utan att ge honom omöjliga 
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begränsningar – och vi såg alltid till att tala om för honom att vi satte stort hopp till Dr. Kaplans 
forskning och att Gud skulle ta hand om allting. 

Jag tror att våra barn kan ta till sig svåra sanningar redan innan vi kan förklara dem – på 
sätt som vi inte vet och på deras egna villkor. När jag säger detta kommer jag ihåg en 
konversation som jag hade med min dotter Celine, som råkade vara fyra år gammal vid den 
tidpunkt då vi funderade på om vi skulle ta med Vincent till hans första FOP 
familjesammankomst eller ej. Vi oroade oss över om han skulle tycka att det var OK att vid tio 
års ålder träffa vuxna som förlorat sin rörelsefrihet på grund av ett avancerat fall av hans 
sjukdom. Det var intressant att den konversationen jag hade med min fyraåring förklarade lite 
om hur barn kan börja behandla svåra sanningar och jag bifogar här meningsutbytet från våra 
memoarer: 

 
En dag gick jag på promenad med vår 4-åring Celine. Hon 

åkte cykel med stödhjul och jag gick bredvid. Vid vägen fick jag 
syn på en livlös katt på cykelvägen med ögonen öppna och 
glasartade. För att skydda henne från den synen gick jag mellan 
Celine och djuret och försökte avleda hennes uppmärksamhet med 
berättelser och frågor under vägen. 

På tillbakavägen såg Celine den livlösa katten innan jag 
hade en chans att skydda henne igen. ''Titta!'' sa hon och stannade 
cykeln. 

''Ja den stackars katten är död, ‘' förklarade jag. 
''Men den har ögonen öppna'' sa Celine. 
''men den är ändå död.'' Djuret såg oskadat ut och hade 

troligen blivit påkört av en bil. 
Celine tittade på katten ett tag. ''Varför kan vi inte få en 

katt?'' sa hon medan hon körde iväg. 
''Jag är allergisk mot katter.’’ 
''Men vi kunde ju skaffa en död katt?'' Celines blå-gröna 

ögon såg så uppriktiga ut medan hon cyklade. Hon fick det att låta 
som en helt normal förfrågan. 

''Vad skulle vi göra med en död katt?'' 
''Vi kunde titta på den'' sa Celine, ''och sedan kunde vi 

begrava den.'' Vi begravde fröken Blanches katt i hennes trädgård 
en gång.’’ Celines åttio år gamla dagisfröken hade inte försökt 
skydda sina små elever från denna förlust. 
Jag insåg att även om Celine kanske var för liten för att förstå vad 
ett dödsfall verkligen innebar var hon inte för ung för att börja 
acceptera att livet också innehåller förluster på olika sätt. På något 
sätt insåg jag att det kanske inte var så annorlunda att bli tvingad att 
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acceptera att FOP också leder till förluster om än av annat slag och 
även framtida förluster som nu var svåra att föreställa sig.  Jag hade 
försökt skydda Celine från en död katt som hon själv hade 
accepterat så oförbehållsamt att hon till och med hade föreslagit att 
vi skaffade oss en själva. Även tänkt på en fyraårings sätt tycktes 
hon förstå att förluster inträffar. 

 
Efter min promenad med Celine frågade vi Vincent om han skulle vilja komma med på 

den stundande sammankomsten för FOP-familjer. Dessa sammankomster har varit värdefulla 
tillfällen att skapa enhet och solidaritet, unika möjligheter till att krama om gamla vänner som 
man lärt känna per telefon eller e-post. En sådan vän – den FOP ”rådgivare” jag använder mest–
är Sharon Kantanie. Sharon har bidragit till IFOPA på ett monumentalt sätt med sitt skrivande 
och organisatoriska talang. I likhet med Jeannie Peeper, har Sharon varit en lysande förebild för 
vår familj; hon har guidat mig igenom angrepp, mediciner och övergången till college. Sharons 
praktiska råd, tröstande ord, visdom, och uppmuntran har gjort stor skillnad. Det var vid en FOP-
sammankomst som jag mötte Sharon. När det gällde vårt första besök på en IFOPA-
sammankomst, svarade Vincent att han ville komma med oss och träffa Dr. Kaplan, men att han 
ville träffa alla andra vid ett annat tillfälle. Detta svar var helt OK. Vi skulle lära oss att handskas 
med förluster, ett barn i taget, ett evenemang i taget, en generation i taget på bästa sätt för varje 
barn. Några år senare var Vincent jätteglad att träffa alla och det IFOPA symposiet var en 
avgörande faktor och en inspiration till att han bestämde sig för att bli doktor. 
När FOP först blev en del av våra liv, var en av de svåraste sakerna för Vincent att han blev 
tvungen att ge upp alla aktiviteter som kunde orsaka trauma. Det fanns gånger då Vincents 
vänner lekte en lek som var farlig för honom och vi inte kunde låta honom vara med. Det var 
hjärtskärande att inte kunna svara honom när han frågade ''Varför just jag?'' Men det var också 
helt nödvändigt att låta vår son leva aktivt. Vi arbetade tillsammans med hans skola och en 
specialutbildad gymnastiklärare, en arbetsterapeut, och en psykolog för att starta säkra lekar på 
rasterna för Vincent och anpassa sporter så att han fortfarande kunde ha roligt utan att riskera 
hans rörelseförmåga på ett onödigt sätt. Dessa ersättningar var inte lätta och Vincent saknade sitt 
skateboard. Men det som var viktigast var att vi upptäckte underbara alternativa intressen och 
speciellt musik. I gymnasiet var Vincent med i musikkåren i skolan. På college spelade han i 
universitetsorkestern tack vare trumpeten och pianot som hans pappa såg till att han lärde sig 
spela. När Vincent inte längre kunde delta i organiserade sporter såg hans pappa till att han hade 
många andra aktiviteter men musiken stod högst på listan. I en av sina uppsatser i en ansökan till 
college skrev han ''Jag tackar min far för min kärlek till musiken.'' 
Livet ändras till ett ''nytt normaltillstånd'' som FOP mamman Marilyn Hair som länge har arbetat 
med IFOPA så passande beskriver det. Sedan kan det ''nya normaltillståndet'' återigen förändras 
på många sätt. Efter Vincent började spela musik och vår specialutbildade gymnastiklärare hjälpt 
oss på sitt sätt var jag lycklig att vi hade "fixat" våra problem på skolan. Men en kväll vid 
middagen när Vincent var fjorton kom han ihåg skolrasterna och blev plötsligt väldigt arg över 
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att andra barn hade uteslutit honom från deras vanliga lekar. Han reste sig häftigt upp från sin 
stol och tryckte den hårt mot bordet innan han stampade iväg. Vi satt i tystnad över vår 
oavslutade måltid och visste inte vad vi skulle säga. ''Det är prednisonen, ‘' förklarade jag till 
slut. Prednison kan påverka humöret som många av oss känner till. ''När han slutar ta prednison, 
kommer allt att bli bättre, ‘' sa jag. Då påpekade Vincents yngre bror Lucas, som alltid har delat 
rum med Vincent att ‘'Ja, men han känner faktiskt så där. Skillnaden är att prednison gör att han 
törs säga det'' Vår då elvaårige son förstod det jag inte hade förstått till den dagen: att man kan 
anpassa sig och ”fixa” saker för ens barn men man kan inte alltid ”fixa” människorna omkring 
oss och att det finns vissa känslor som man inte alltid kan ''fixa.'' När jag tänker på detta minns 
jag det som FOP-mamman Jeri Licht i New York sa, som lärde sig denna läxa långt innan jag 
gjorde det. Så här skrev hon en dag: 

 
När jag var gravid hade jag lite panik för det ansvar som låg 
framför mig även om jag aldrig hade hört talas om FOP. En 
psykolog berättade för mig att barn inte är så bräckliga som jag 
trodde. Hon sa att ord som ''vet inte'' och ”förlåt” är mycket 
praktiska när det gäller att släta över. Jag tror att den kommentaren 
och de fraserna räddade mig. När jag inte kan tänka på något 
positivt eller hoppfullt att säga till Daniel om någonting säger jag 
''Jag vet inte.'' När jag blir upprörd eller Daniel klagar över FOP, 
säger jag, ''Förlåt.'' De orden har varit till stor hjälp. 

 
På vår väg uppför berget med FOP har vi varit mycket noga med att hitta 

sjukvårdspersonal som har varit öppna och villiga att ta hand om oss–och hjälpt dem att förstå 
FOP. Längs denna väg har jag lärt mig att när man står inför något tungt och komplicerat kan 
ofta humorn göra stor skillnad. Med FOP blir vi till exempel ofta tvungna att tala om för olika 
personer vad våra barn kan och inte kan göra eftersom de aldrig tidigare har sett någon med 
FOP. Jag har insett att det hjälper att definiera FOP, att ge tydliga beskrivningar på vad som 
pågår, betona varningar om vad som kan och inte kan göras och att ha anmärkningar och frågor 
beredda. För att beskriva detta ska jag berätta ett minne från den gången då Vincent skulle låta 
läkare vid en konferens försöka ställa diagnos på honom med hjälp av kliniska resultat. Som 
vanligt blev jag tvungen att varna alla att passiva övningar är förbjudna när det gäller FOP: 

 
Två unga män och tre unga kvinnor: De ser inte elaka ut och 

en av männen som ser ut som en nallebjörn med mustasch och 
glasögon verkar vara den snällaste. Jag utfärdar Varningen till alla–
så snabbt som möjligt–"Kräv inte mer av honom än hans 
kroppsdelar kan klara av. Min sons armar, nacke eller ben får inte 
tänjas längre än deras ''maxläge, ‘' ingen passiv träning; var 
försiktiga.'' Deras intelligenta ögon är alla riktade mot mig. De, 
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Vincent, jag själv är alla för allvarliga. Så för att sammanfatta får 
jag för mig att säga, ''Eller också dödar jag er”. 

Till och med nallen tittar på mig skarpt, osäkert ...[Men] 
Vincent börjar le ... och den som ser minst trött ut av dem börjar 
skratta. Isen är bruten. Så under resten av timman hör jag mig själv 
upprepa på ett vänligt sätt till varje team i tur och ordning ''Om du 
försöker tänja hans kroppsdelar för lång kommer jag att döda er.'' 
En sjuksköterska som är med gruppen hälsar glatt på mig: '' Jag 
hörde att du sa till folk att du skulle döda dem – så jag ville veta 
vad man inte borde göra!" 

 
Så mycket av vad jag har lärt mig om hur man lever med FOP har jag lärt mig från andra 

mammor. En annan mamma i Sverige, Marie Hallbert, delar ofta med sig av sina upplevelser. 
För flera år sedan skrev hon någonting som jag har burit med mig sedan dess och som utmärker 
många av de människor jag känner som dagligen ser till att FOP inte får bryta ned dem, vare sig 
det handlar om föräldrarna eller barnen: 

 
Jag vill berätta en liten historia. För sex år sedan läste jag en 

intervju med en berömd, svensk flicka som hette Kristin. Då var 
hon gravid och hon fick frågan ''Är du orolig för att ditt barn ska 
vara sjukt på något vis?'' 

Kristin svarade: ''En gång sa en klok gammal gumma till 
mig, 'Om du får ett barn med en sjukdom så fick just du det barnet 
för att du är stark nog att klara av det.' 

Och jag bevarade de orden i mitt huvud när jag var gravid 
med Hugo. Och när vi fick diagnosen för två år sedan kände jag att 
jag måste vara en väldigt stark och speciell person för att få ett barn 
med FOP. Det måste vara något som det var meningen att jag skulle 
göra. Och jag känner på samma sätt när det gäller Hugo. Även om 
livet ibland suger (ursäkta uttrycket). 

 
Jag har sett små och stora mirakel inträffa – magiska ögonblick – tack vare 

beslutsamheten och modet som finns hos familjer som drabbats av FOP. Och nu kommer jag till 
en av de små miraklen som kantar vägen uppför detta berg. Moira Liljesthrom, en mamma i 
Argentina, bestämde sig för att öka medvetenheten om FOP genom pressen. I likhet med Marie, 
hjälpte hon till att starta en FOP organisation i sitt land. Moiras målmedvetenhet ledde en ung 
flicka i Argentina till en korrekt diagnos på FOP. Och mirakulöst nog bidrog Moira till att hitta 
en multigenerationell FOP familj i Korea–det finns bara sju sådana familjer i världen – vilket 
gjorde det möjligt för FOP forskare att gå framåt snabbare än någon hade vågat drömma om. Ett 
mirakel ägde rum, tack vare Moiras envishet: Platsen för den multigenerationella FOP familjen i 
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Korea var en av de sista bitarna i pusslet som Dr. Kaplan och Dr. Eileen Shore tillsammans med 
Meiqi Xu och andra medlemmar i deras forskarteam behövde för att hitta platsen för FOP genen. 
För två år sedan Moira skrev till mig i ett brev en vacker dag: 

 
En av de uppgifter vi gav varandra var att söka upp och ta kontakt 
med FOP familjer i Argentina, eftersom kommunikation är det 
bästa sättet att ta sig an FOP. Och efter att ha läst om jakten på 
multigenerationella FOP-familjer för att få hjälp med DNA 
forskningen insåg vi att denna jakt var en uppgift som vi kunde 
genomföra i vårt eget land. Vi hittade sätt att sprida information i 
populära och medicinska utgåvor. Att sprida information var ett sätt 
att hjälpa andra undvika den långa och svåra processen till rätt 
diagnos. År 2004 hjälpte vi Dr. Kaplan att hitta en 
multigenerationell FOP familj i Korea och en femton år gammal 
flicka i Argentina gav sig själv den rätta diagnosen när hon läste 
den första artikeln som skrevs om FOP i en av våra nationella 
tidningar El Clarin. 

 
Jag har märkt att den solidaritet som FOP-samfundet har manat fram även har producerat 

andra mirakel, mirakel som liknar "magiska" sammanträffanden och även om de inte är det så 
ser jag dem som små mirakel som gjorts möjliga tack vare tro, böner, envishet och de familjer 
och de medicinska experterna som arbetar outtröttligt. Nu ska vi berätta historien om Kelly 
Alexy, en sjuksköterska vid University of California San Francisco, som hjälpte till med 
diagnosen av ett litet barn med FOP efter hon lyckades pussla ihop några viktiga bitar. Först så 
deltog hennes syster och Vincents naturkunskapslärare i en insamling av pengar för FOP och 
hon frågade sedan Kelly om hon någonsin hade hört talas om den ovanliga sjukdomen. Kelly 
fick senare reda på att hennes överordnade, UCSF neonatolog Dr. Joseph Kitterman, hade ett 
barnbarn med FOP. Dr. Kitterman bjöd också in Dr. Kaplan att tala vid UCSF. Här följer ett 
utdrag från ett brev som Kelly skickade till vår familj en dag: 

 
Jag arbetade på intensivavdelningen för nyfödda barn i min roll 

som neonatal sjuksköterska . Tre gånger i veckan begav vi oss till 
röntgenavdelningen för att titta på magnetröntgenbilder, 
röntgenbilder, och ultraljud från babys på avdelningen. Ibland blev vi 
tvungna att vänta medan andra avdelningar tittade på studier av deras 
patienter. Vi väntade på att en neuroradiolog skulle avsluta en 
diskussion om en knöl på halsen på vad jag visste var en tvååring. 
Patienten behandlades på hematologi/onkologiavdelningen. 

En öppen diskussion följde bland läkarna i gruppen och förslag 
lades fram angående infektioner och frågor om huruvida biopsier 
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utfördes. Onkologen Dr. Goldsby, nämnde att en biopsi hade gjorts 
och att den var negativ och att knölen hade flyttat sig nedför 
ryggraden och att barnet hade nedsatt rörlighet där knölen befann sig. 
Först sa jag ingenting men nämnde till en neonatal kollega att det 
kunde vara den sjukdomen som Dr. Kittermans barnbarn hade... 

 Jag ville inte säga något högt framför alla dessa läkare så när 
Dr. Goldsby var klar och skulle lämna rummet, knackade jag honom 
på axeln och frågade om jag kunde få ställa en fråga om hans patient. 

Han sa ”javisst” och då frågade jag om barnet hade normala tår. 
Han tittade på mig lite förvånat och sa nej, de hade faktiskt märkt nu 
på morgonen att barnet hade för korta stortår. Han frågade då nyfiket 
varför jag hade ställt den frågan. Jag berättade för honom att jag 
kände till en mycket ovanlig sjukdom där barnet får svullnader som 
sedan blir till ben och som är mycket svår att ställa diagnos på. 
Barnen hänvisas ofta till en onkolog och får genomgå biopsi efter 
biopsi och till och med behandlas med kemoterapi. Han frågade mig 
vad sjukdomen hette. 

Han sa att han skulle undersöka detta eftersom barnets tillstånd 
var så förbryllande. Jag sa att sjukdomen hette FOP. Jag frågade en 
kollega om hon mindes namnet på den läkare från Philadelphia som 
kommit till UCSF för att prata om sjukdomen. Hon gav mig Dr. 
Kaplans namn, och jag ringde Dr. Goldsby och gav honom 
informationen. 

Tack och lov för att det hände som det gjorde. Det är ett sådant 
sammanträffande. Jag tror att oddsen för att vinna på lotto är bättre 
än att jag skulle råka få höra ett samtal doktorer emellan när de 
diskuterade ett barns symptom på FOP och inte kände till diagnosen. 
Jag är så glad att detta barn inte behövde gå igenom fler onödiga 
prover. Ibland kan man tro att man har placerats på ett visst ställe av 
en viss orsak. Jag har ofta undrat om mitt liv ibland har tagit en 
annan vänding på grund av att jag träffat för mig okända människor 
som har agerat på ett visst sätt. 

Dr. Kaplans respons på Kellys berättelse var en liten fotnot: ''Det olyckliga var att [det 
här lilla barnet] har FOP. Men som tur är har han en skyddsängel–Kelly Alexy." 

Det är också viktigt att nämna ett annat mirakel som inträffade under vårt försök att nå 
toppen på berget som heter FOP. Dr. Joseph Kitterman, som bidrog till att ställa diagnosen på 
den unga pojken grundade världens andra FOP Center vid Kaliforniens universitet i San 
Francisco år 2005. The San Francisco Chronicle skrev om detta på första sidan i mars 2005. 
Vincent var också aktivt med i grundandet av detta center och han var deras första FOP patient. 



 

 

91 

När våra nära och kära tvingas ta emot nyheten att de drabbats av en sjukdom som FOP 
kan livet bli mycket svårare att uthärda men utmaningar som FOP kan också få oss att försöka se 
det bästa i tillvaron och inspirera våra familjer. När Vincent flyttade hemifrån och började 
studera på universitetet var det en svår period för hans föräldrar, så långt borta och han förlitade 
sig på sin bror Brian för alla nödvändigheter, besök på apoteket, hjälp med att laga sin 
medicinska scooter, flytta möbler och till och med ta itu med en doktorand och lärare som 
anklagade Vincent för att ha tappat bort sina papper. När jag frågade Brian hur han fick 
doktoranden att ge Vincent fullt betyg för de borttappade papperen sa han '' Jag sa att jag var 
större än han.'' Så vår familj har gjort allt för att leva upp till de utmaningar som FOP har ställt. 
Från den yngsta till den äldsta så klättrar vi detta berg tillsammans. När vår yngsta Isabel var åtta 
år gammal grundade hon en klubb, The Best Friends Forever FOP Club, där Dr. Kaplan är 
medlem (han skickade in den första medlemsavgiften). Reglerna för Isabels klubb hänger i en 
korridor i Pennsylvanias universitet, medicinska fakulteten. Där står: 

 

I. 
1. Idéer är mäktiga saker. 
2. Idéer är som uppfinningar. 
3. Dela med dig av dina idéer; 
 

II. 
1. Var uppmärksam. 
2. Respektera andra människors idéer. 
3. Ställ gärna frågor eller dela med dig av din idé. 
4. Lyssna när andra personer ställer frågor. 
5. Var uppfinningsrik. 
6. Vänta på din tur. 
 

(Dessa regler har kommit till genom trial and error med fem fantastiska barn) 
 

Till slut skulle jag vilja återge några vackra ord som uttrycker glädje och tacksamhet från 
Norbert Seidl, en ung tysk man som lider av FOP och som berättade för Dr. Kaplan hur han 
tackade sin mor för allt hon gjort för honom på ett mycket speciellt sätt. Dessa ord uttrycker den 
livsglädje som FOP inte kan ta bort utan ger styrka till dem som klättrar upp för berget fyllda 
med kärlek, tillförlit, hopp och solidaritet: 

 

Vi har haft FOP hela livet. Vi vet att vår FOP kan förvärras men vår 
livsglädje påverkas inte av detta faktum. När vi blir äldre ökar våra 
behov. Men hela tiden har vår mor funnits där för oss, för att hjälpa 
oss och hjälpa oss att göra våra liv bättre. En dag sa jag till min 
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syster Christine, ''Vår mor förtjänar en medalj för allt som hon gör 
för oss varje dag. Det känns viktigt att åtminstone en gång tacka vår 
mor på ett väldigt offentligt sätt. Det bor miljontals människor i 
Tyskland men vår familj är unik. Vi är den enda multigenerationella 
familjen med FOP i hela Tyskland. Så jag skrev till 
Förbundskanslern och berättade om vår familj för honom. Jag sa att 
vår mor förtjänar en medalj efter allt hon gör för oss varje dag. Jag 
beskrev också hur hon tog hand om vår far som också lider av FOP. 
Förbundskanslern behövde inte övertalas och han bestämde att dela 
ut denna historiska medalj till vår mor. Ett brev kom en dag med 
post från Berlin och jag, postbrevbäraren fick dela ut brevet till vår 
mor. I brevet stod att vår mor skulle få ta emot det högsta priset för 
civil insats som den tyska regeringen kan dela ut. Vi fick alla 
komma till den vackra ceremonin i ett slott i Bayern, där 
Inrikesministern... delade ut medaljen till vår mor. 

 

Alla som jag har mött inom FOP-samfundet, familjer, barn, föräldrar, medicinska 
experter, alla har en del i denna värdefulla medalj som Norbert Seidl lyckades erhålla för sin 
mor. 

För många år sedan, när jag talade med en helbrägdagörare och hade skuldkomplex för 
den roll som jag eventuellt hade spelat för min sons lidande, så fick jag höra att orsaken till FOP 
var att en förbannelse, en synd begåtts av en av våra förfäder. Men de förfäderna som hon talade 
om kan bara ha varit Adam och Eva, de första med samma sjukdom som oss. Så när vår familj 
företar sin resa uppför det branta berget och följer stigen som heter FOP inser jag att livet är ett 
magiskt berg som reser sig över fält fyllda av drömmar så långt ögat kan se. 
 

Artikeln ovan är en version av ett tal som min son Vincent och jag gav vid Cheng Kung 
University Hospital i Taiwan, Taiwan. Vi besökte detta sjukhus efter att ha blivit inbjudna av 
Taiwans stiftelse för ovanliga sjukdomar, och tack vare deras generositet besökte vi sjukhuset i 
maj 2008 tillsammans med Dr. Fred Kaplan, som gav en inspirerande föreläsning. I Taiwan 
lärde vi känna andra FOP-familjer och underbar vårdpersonal. På sjukhuset mötte vi också en 
asiatisk filmstjärna, Jessie Chang, som berättade att hon just avslutat inspelningen av en film 
om FOP och att hon och den lille pojken som spelade hennes son önskade möta en ung man med 
FOP. Vi var förbluffade över att den första, stora filmen om FOP skulle komma ut i Taiwan och 
på andra sidan Taiwan Strait i Kina. Än mer förvånade blev vi när vi fick veta att filmen kom till 
för att en taiwanesisk filmregissör hade läst Finding Magic Mountain på Mandarin. Mirakel 
inträffar. Vi ber om att nästa mirakel ska bli en lösning på FOP. 
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Om författaren  
Carol Zapata-Whelan, växte upp i Argentina och USA, har doktorerat i komparativ litteratur vid 
UCLA. Hon undervisar vid Kaliforniens statliga universitet i Fresno, och är mamma till fem 
barn. Hon skriver artiklar för att öka medvetenheten om FOP och hon har publicerats i 
Newsweek, Hispanic Link News Service-Los Angeles Times News Syndicate), Chicken Soup for 
the Latino Soul, El Andar, The Rotarian, och andra ställen. Hennes bok (vars syfte är att belysa 
forskningen om FOP och patienternas behov) Finding Magic Mountain: Life with Five Glorious 
Kids and a Rogue Gene Called FOP har översatts till mandarin och koreanska. 
 

IFOPAs ståndpunkt vad gäller religionsfrågor 
International FOP Association (IFOPA) är en icke-konfessionell/icke-religiös organisation och 
som sådan stöder den inte och ställer sig inte bakom eller föredrar någon specifik religiös 
organisation, utövande, sekt eller idé av något slag. Informationen nedan är författarens 
personliga åsikt och finns med i denna vägledningsskrift som en persons individuella berättelse. 
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18. 
Mina barn  
 
av Dorothy Kadala 

 

är Sharon Kantanie bad mig att skriva om syskon till barn med FOP var jag inte säker 
på att jag skulle ha något användbart att säga. Dessutom är de stora allihop nu och 
mitt minne är inte så bra som det borde vara. Så... Jag börjar väl alldeles i början. 
Susan var två, nästan tre när vi först började förstå att allt inte stod rätt till med henne. 

Då hade vi redan Gerich, sju och, Ann, som var sju månader gammal.  Vi bodde I 
Nederländerna, långt från vår familj. Vi hade turen att ha goda vänner, både amerikaner och 
holländare som gav oss mycket stöd. Men redan i början började Gerich ta på sig uppgifter som 
egentligen borde utföras av en vuxen. Han hjälpte till mycket och var oumbärlig med att springa 
ärenden runt i samhället. Han gick till bageriet, slaktaren, mataffären och andra platser åt oss. 
Han var fortfarande en livlig liten kille som älskade skolan och lekte med sina amerikanska och 
holländska vänner. 

Neil föddes cirka 18 månader senare. Strax efteråt flyttade vi till en annan del av 
Nederländerna, långt från familj och vänner. Det dröjde inte länge förrän barnen hade skaffat sig 
många nya vänner. Vi försökte sända Gerich till den närmaste internationella skolan men två 
timmar på bussen blev för mycket. Vi skrev in honom i den lokala skolan, några minuter från 
vårt hus eftersom Gerich redan kunde tala och läsa på holländska. Det gav oss tillgång till barnen 
i området. Susan hade omkring 45 minuter restid till en skola för handikappade. Gerich fortsatte 
att vara den hjälpsamme storebrodern. Jag försökte göra livet så lätt som möjligt för honom, men 
han och Ann blev vana vid att Phil och jag blev tvungna att åka till sjukhuset och bli borta flera 
dagar i taget. Jag brukade ta de små barnen med mig när jag åkte till sjukhuset med Susan (först 
Ann och senare Neil). Jag ammade och sjukhuspersonalen hjälpte mig så gott det gick. 

Efter två år av kamp mot vad som visade sig vara en feldiagnos, återvände vi till USA 
och närmare bestämt Wilmington, NC. (med en nio månaders omväg hos min mor medan vi 
väntade på övergångspappren). Susan fick den korrekta diagnosen på FOP av läkare vid Medical 
University Children's Hospital i Charleston, SC när hon var sex år gammal. Vid det här laget var 
Gerich 12, Susan 7, Ann 5, och Neil 3. Vi bodde de följande 17 åren i vårt hus på Bayshore 
Drive. Barnen gick i de lokala skolorna och jag återvände till mitt jobb som skolbibliotekarie. 
Det kan verka underligt men vårt liv verkade vara helt normalt. Våra barn gick i skolan, kyrkan, 
scouterna o.s.v. De lärde sig spela piano och spelade fotboll och andra sporter. Susan kunde inte 
delta i alla dessa aktiviteter men när det gick försökte vi låta henne pröva på saker. Hon hade en 
tillbakalutad trehjuling som vi kallade ”bananskalet” och hon åkte runt i området på den. Hon 
hade många vänner i området, kyrkan och skolan. Vi gjorde vårt bästa för att hon inte skulle 
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känna sig annorlunda. Hon var tvungen att göra sina läxor och hon hade jobb att göra hemma 
precis som hennes syskon. Det var saker som hon kunde klara av. 
Ibland sa något att något var orättvist. Och ''varför behöver inte Susan göra det....................'' 
Ibland var vi tvungna att ha ett familjemöte för att påminna Gerich, Ann och Neil att Susan inte 
kunde klara av alla de saker som de kunde göra. Jag sa alltid att vi var ett lag. Varje medlem i ett 
lag har särskilda ansvarsområden. Alla jobb är viktiga och vår familj skulle inte klara sig om inte 
var och en gjorde sitt jobb. De var så vana vid att Susan var som hon var att de ibland behövde 
bli påminda om hennes handikapp. Gerich var äldre och hade fullt upp med sina högstadie- och 
senare gymnasieaktiviteter och vänner. Han var en fantastisk barnvakt (ibland klagade han lite 
men egentligen tyckte han om pengarna som han fick som betalning). Ibland fick vi hjälp med 
hushållet men när barnen blev äldre tog de över många av hushållsuppgifterna. När Gerich 
började på gymnasiet hade Ann blivit Susans och min bästa hjälpreda. Det gällde framför allt på 
bussen och i skolan. Som syster kunde och kan Ann hjälpa Susan att bada, klä på sig, gå på 
toaletten, saker en bror inte skulle vilja göra. Innan Susan fick sitt körkort, körde Gerich och 
senare Ann henne dit hon skulle. Susan kan inte längre köra bil så nu måste hennes syskon köra 
henne igen när de är hemma. Ann bjuder ofta in Susan på besök hos henne i Chapel Hill över 
helgen för att ge henne och oss lite avlastning. 

Vi stoppade inte de andra barnen från att göra saker som Susan inte kunder göra. Gerich 
och Ann simtränade. Ann och Neil spelade fotboll. Vi uppmuntrade de alla att ägna sig åt det 
som intresserade dem och sätta sina egna mål. När barnen närmade sig tonåren började jag ta 
med vart och ett av dem ut på lunch, shoppa o.s.v. ungefär en gång i månaden. Under en kort 
stund hade de min odelade uppmärksamhet. 

Jag är rädd att jag åsidosatte våra andra barn för att jag tillbringade så mycket tid med 
Susan när de var små och behövde mig som mest. Jag tror dock att de hade stor förståelse och 
fortfarande har det. De har njutit av de få fördelar det innebär att ha en syster med FOP: 
internationella FOP vänner och ett flertal resor till Walt Disney World och Philadelphia. Det är 
svårt att veta vad de tyckte när de var små. Jag kan inte minnas när jag tänker tillbaka att de var 
arga eller irriterade på Susan eller oss. De bråkade, älskade och lekte precis som andra syskon 
gör. Vi hade en sträng regel att man inte fick slåss (inte heller Susan). Men jag lät dem bråka, till 
och med skrika på varandra bara de inte började slåss. Gerich och Ann har varit de som fått 
hjälpa till mest med att ta hand om Susan. Neil som var yngst, missade det mesta av det där. Ann 
är fortfarande till stor hjälp trots att hon har flyttat till en annan stad. De har dock alla vuxit upp 
till att bli mycket självständiga personer. Kanske det blev så för att de fick ta mer ansvar som 
barn–Jag vet inte. Jag hoppas det. Vi gjorde så gott vi kunde under mycket svåra förhållanden 
och vi har klarat det. Gerich är nu 30, Susan 25, Ann 23 och Neil 21. Vi är tacksamma att barnen 
står varandra nära. Gerich, Ann, och Neil bor alla i Raleigh/Chapel Hill området, omkring två 
timmar från oss. Vi pratar, skickar e-post och besöker varandra ofta. 
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Om jag skulle ge något råd till FOP föräldrar skulle det vara att se till att tillbringa 
kvalitetstid med varje barn och försöka njuta av och vårda varje barns speciella särdrag. 
 
 

Om författaren  
Dorothy Kadala är 58 år gammal och har varit gift med Phil i 37år. Hon föddes och växte upp i 
Anderson, SC. Hon är det fjärde av fem barn och har fyra barn så hon vet mycket om syskon! 
Hennes familj har varit bosatt i Wilmington, NC de senaste 18 åren men bodde i Nederländerna i 
tio år. De har också bott i Louisiana, Florida, Georgia, och South Carolina under kortare 
perioder . Dorothy tog examen från University of Georgia, där hon studerade pedagogik och 
bibliotekskunskap. Hon har en fil. Mag. Från University of North Carolina at Wilmington i språk 
och läskunnighet. Hon har varit lågstadiebibliotekarie till och från under 33 år. På grund av att 
hon tagit ledigt ett antal år för att föda och uppfostra fyra barn har hon sju år kvar till 
pensionen. Hon älskar att läsa, pussla, och vandra, helst på stranden. Hennes älsklingsplats är 
familjens sommarhus på Colington Island i North Carolinas Outer Banks. "Det är Phils och min 
tillflyktsort”, säger hon. 



 

 

97 

N 

19. 
Min syster och jag  
 

Av Annie Kadala 
 

är jag försökte komma på vad jag skulle säga om att vara syskon till någon med FOP 
hade jag lite svårt att komma på vad jag hade att säga som skulle kunna vara till hjälp 
för andra. 
Först tänkte jag att mina upplevelser var så specifika för min plats i familjen och mitt 
förhållande till min syster med FOP att det inte skulle vara till mycket hjälp för andra. 

För det andra försökte jag separera vad jag kände för FOP och vad jag kände för min syster. Jag 
misstänker att jag inte kan urskilja var den vanliga syskonrivaliteten slutar och problemen på 
grund av FOP börjar. Slutligen är det så att min syster och jag nu har vuxit upp och vårt 
förhållande har ändrat sig ganska mycket sedan vi var barn. Hur kan jag beskriva alla de olika 
stadierna som vi har gått igenom och hur FOP har påverkat de stadierna? Jag insåg att jag inte 
kommer att helt kunna särskilja Susan från FOP, jag kommer inte kunna få mina erfarenheter att 
passa in på alla och jag kommer inte att kunna tala om allt som Susan och jag har upplevt 
tillsammans. Så jag vill bara att läsaren ska förstå att alla upplever detta på olika sätt och jag 
hoppas att det jag har att säga kan vara till hjälp för åtminstone en person som lever med FOP 
antingen som syskon eller förälder. 

Det finns fyra barn i vår familj. Jag är den som är mest jämngammal med Susan som har 
FOP. Jag är också den andra flickan i vår familj. Utifrån min erfarenhet och från mina 
observationer är det syskonet som är mest jämngammalt och av samma kön som personen med 
FOP som mest får hjälpa till med problem som uppstår som ett resultat av FOP. Jag kan till 
exempel ta min syster till toaletten och jag kan hjälpa min syster i duschen men det kan inte mina 
bröder och gör det inte heller. De hjälper till mindre för att de inte kan hjälpa till mer. Och 
eftersom jag är mest jämngammal med Susan så gick vi i skolan tillsammans och jag åkte buss 
med henne och vi åt lunch tillsammans. Jag hjälpte till i dessa situationer eftersom jag var i 
närheten men mina bröder gjorde inte det för de var inte där. Ibland har jag tyckt att min situation 
har varit orättvis men jag tror att det som hjälpte mig var att mina föräldrar aldrig tvingade mig 
att hjälpa min syster. Det var inte ett jobb som jag var tvungen att göra. Min hjälp uppskattades 
och togs tacksamt emot men förväntades inte och krävdes inte heller. Förväntningarna i vår 
familj var att vi skulle arbeta som ett arbetslag. Var och en måste dra sitt strå till stacken så om vi 
inte ville hjälpa till att ta hand om Susan så var vi tvungna att göra något annat i huset så att 
mamma kunde ta hand om Susan. Alla var tvungna att förstå att en familj med FOP gjorde att det 
fanns mer att göra och du kunde göra vilket jobb som helst bara du bidrog. 
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Som sagt, jag hjälpte min syster mycket varje dag när vi var yngre. Jag gjorde i ordning 
min systers hår på morgonen före skolan (för hon tyckte att jag gjorde det bättre än de andra), jag 
åkte i handikappsbussen med henne, jag hjälpte henne i matsalen och jag till och med hjälpte de 
andra barnen i särundervisningen. Nu när jag är hemma på besök hjälper jag fortfarande min 
syster att gå på toaletten, hjälper henne i duschen, jag hjälper henne att ta på sig, jag kör henne 
dit hon vill komma, jag lagar mat åt henne och jag hjälper henne att sitta. Nu när vi har blivit lite 
äldre och FOP har utvecklats behöver Susan mer hjälp med det dagliga livet. Det är en svår 
övergång för oss alla att acceptera att en person inte längre kan klara av något som de alltid 
klarade av förr. Det enda en person, ett syskon eller en förälder kan göra är att försöka göra det 
bästa av situationen och försöka hitta bra lösningar. 

Till exempel så gick Susan nyligen för att klippa sig och färga håret. Hon satt i sin rullstol 
när de klippte henne och färgade håret men det blev svårare när hon skulle luta sig tillbaka i 
tvättstället och få håret tvättat. För att lösa problemet backade vi rullstolen ända fram till 
tvättstället och mamma och pappa lyfte Susan och välte hennes huvud bakåt i tvättstället medan 
hårfrisörskan tvättade hennes hår. Vi skrattade alla åt hur dumt det måste ha sett ut och min 
mamma bad mig ta kort så att när vi berättade om det hela för andra så skulle de kunna se hur 
roligt det var. Mitt älsklingsfoto är den bilden jag tog uppifrån där Susan gör en leende grimas 
och alla skrattar. Visst, FOP gör livet tungt men vår uppfinningsrikedom gör att vi får många 
tillfällen att skratta åt oss själva. 
 

Om författaren  
Annie Kadala är 23 och bor i Chapel Hill, NC. Hon studerar andra året på en fil. mag. i 
bibliotekskunskap. Hon har en Fil. Kand. i engelska från College of Charleston i South Carolina 
och hoppas att kunna arbeta i ett lågstadie- eller mellanstadiebibliotek. Hon påpekar att, "Jag har 
erfarenhet av att vara Susans syster och jag har också varit barnflicka åt en person med FOP. Det var intressant 
att få hjälpa en familj som var nybörjare när det gällde FOP för jag kan inte komma ihåg en tid 
då jag inte visste vad FOP var." 
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20. 
Att leva med FOP: 
När det inte räcker med att bara vilja  
 
by Sharon Kantanie 

e flesta av oss skulle ha svårt att föreställa sig ett liv med fibrodysplasia ossificans 
progressiva, en otroligt ovanlig genetisk sjukdom där ben växer i musklerna och 
bindvävnaderna vilket gör att kroppens leder stelnar till i ett visst läge. Man kan säga 
att kroppen skapar ett extra skelett. Efter att ha levat med FOP under större delen av 

mitt trettioåtta åriga liv skulle det nu vara svårt för mig att föreställa mig livet utan. FOP har 
bringat mycket smärta, många tårar och ibland ett utanförskap i en värld där perfektionism är det 
enda som gäller. FOP har också lärt mig några värdefulla läxor om mig själv och den värld jag 
lever i. Jag medger gärna att mina känslor om FOP ofta beror på hur jag känner dess närhet som 
en tyst fiende i min egen kropp. Samtidigt kan jag också tycka att det värsta i mitt liv är så nära 
förbundet med det bästa– att min kamp har gjort att det goda i livet blir så mycket bättre. 

FOP kan slå till som ett resultat av ett mindre trauma som en enkel knuff eller ett fall. 
FOP kan också starta utan någon tydlig anledning. Det kan också hända att trots uppenbart 
trauma, så kommer det inget FOP-angrepp. Med andra ord så vet jag aldrig när FOP ska sätta 
igång. Var det något jag gjorde eller någonting jag kunde ha förebyggt? Mina föräldrar kommer 
troligen alltid att oroa sig för sådana saker för att de så gärna vill beskydda det barn som de 
skapade och jag kan inte klandra dem för det. Men om jag hade fått chansen att leva om mitt liv 
tror jag att jag ändå hade gjort samma val även om de valen gjorde ont på olika sätt. Jag vill inte 
bli så rädd att skada mig att jag glömmer av hur man njuter av livet. 

Även om det låter konstigt så betraktade jag mig aldrig som annorlunda när jag var barn 
även om det fanns vissa fysiska saker som jag visste att jag inte kunde göra för att jag inte kunde 
lyfta mina armar. En händelse minns jag särskilt eftersom allting förändrades efter den. En dag 
när jag var tio år gammal såg min lärare mig sitta på trottoaren under rasten medan de andra 
barnen lekte en lek. För att spela detta spel studsade två barn en boll fram och tillbaka i ett 
rutmönster tills en missade bollen. Läraren övertalade mig att pröva och bad de andra barnen att 
''göra det lite lättare '' för mig. Denna specialinstruktion visade sig snart överflödig för jag blev 
snart en mycket skicklig spelare och gick till och med vidare till en variant med fyra rutor vilket 
var en större utmaning. Det var första gången jag hade gjort något som var fysiskt ansträngande i 
hela mitt liv och det kändes så bra. 
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Mina föräldrar uppmuntrade mig och målade en plan i garaget där barnen i området 
kunde komma över och spela efter skolan. Men sedan på den sista dagen i skolan föll jag och 
skadade mitt knä. Jag tänkte inte så mycket på det för på den tiden trodde jag att den skulle 
krävas en mycket allvarligare skada för att sätta igång ett FOP- angrepp. Snart fick jag veta hur 
fel jag hade. Den händelsen satte igång ett smärtsamt fyraårs cykel som gjorde att jag förlorade 
rörligheten i min vänstra höft och mitt knä. Sedan jag var tolv år gammal har jag varit tvungen 
att gå med kryckor. Men jag förlorade också min oskuldsfullhet, min känsla av att vara oslagbar. 
Jag fick lära mig hur snabbt saker och ting kan förändras. Men även om jag hade kunnat vrida 
tiden tillbaka så skulle jag ändå ha spelat spelet även om jag senare fick lida för det både fysiskt 
och psykiskt. Jag tror att det betyder mer på grund av allt som jag tvingats genomgå sedan dess. 
Och mitt i all smärta och tårar blev jag presenterad för den person som fortfarande skulle vara 
min vän nästan 30 år senare. Vår vänskap är ett av de få förhållanden i mitt liv där jag aldrig har 
känt mig skuldbelastad över att vara så behövande, krävande, beroende för hon valde att bli min 
bästa vän både på grund av och trots mitt handikapp. Och jag behövde inte henne mer än vad vi 
behövde varandra. 

FOP påverkar alla personer på olika sätt. Även om det finns vissa likheter bland personer 
som har FOP, finns det lika många skillnader. Det är omöjligt att förutsäga vem som kommer att 
påverkas mycket lite och vem som kommer att påverkas mycket och snabbare. En sak är säker 
när det gäller FOP: det är en progressiv sjukdom. Den har också ett sätt att smyga sig på en 
person när man som minst anar det, vid en tid i livet när man har låtit sig vaggas in i en rutin–
precis när den senaste begränsningen inte längre verkar som det värsta som hänt. 

Detta sätter igång den fas som jag beskriver som ‘'När viljan inte räcker till '' för det 
räcker inte med att vilja att smärtan ska ta slut och att livet ska sluta att förändras. I sista ändan 
handlar ''När viljan inte räcker till '' om att acceptera det faktum att du inte längre har kontroll 
över din egen kropp. Det handlar om att inse att saker inte alltid blir som man hade tänkt sig. Det 
handlar om att kämpa för att ändra det du kan och acceptera de saker du inte kan ändra så att du 
kan gå vidare med ditt liv. Detta är inte en upplevelse som bara personer med FOP och andra 
med handikappande sjukdomar lider av men det är något som personer med FOP måste lära sig 
att handskas med på ett tidigare stadium i deras liv och på en mer återkommande basis. 

Vad är svårast med att acceptera med FOP? Ibland är det smärtan. Ibland är det att bara 
en på två miljoner människor kan förstå vad du genomgår. Ibland är det vetskapen om att du ofta 
är helt beroende på någon annan för saker som andra tar för givet. Små segrar som när jag 
överraskade min mamma på Mors dag med att klä på mig själv för första gången vid tolv års 
ålder betyder mycket. I allmänhet tror jag att FOP troligen är hårdare för föräldrar och andra 
familjemedlemmar att bära än det är för den person som har FOP. Jag minns inte hur det var att 
inte ha FOP. Så även om det har funnits tider i mitt liv då jag har önskat att min sjukdom skulle 
försvinna kan jag inte föreställa mig något annat sätt att leva. För mig tror jag att det svåraste har 
varit att inte veta vad slutresultatet kommer att bli av ett angrepp och hur mycket rörlighet som 
kommer att gå förlorad. Det är svårt att göra nödvändiga förändringar i ens liv tills man känner 
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till dessa fakta. Tills man har bilden klar för sig trevar man sig fram i mörkret och försöker hålla 
huvudet ovan för vattenytan. 

FOP har kontroll över min kropp men inte över mitt liv. Jag vet att jag är en starkare 
person för att jag har FOP. Att handskas med FOP har givit mig den självinsikt och tillförlit som 
en del personer aldrig hittar. Vi har alla vår styrka och våra svagheter och vissa problem som vi 
måste överkomma i vårt liv. I mitt fall är det tyvärr så att mina svagheter är av det synliga slaget. 
Det är det första folk ser och ibland det enda de ser. Men som tur är förväntade sig människorna i 
mitt liv, min familj och mina lärare att jag skulle bli det bästa jag kunde vara och därför har jag 
bara förväntat samma av mig själv. 

Jag tror att jag ironiskt nog har uträttat mer i mitt liv på grund av att jag har FOP än att 
det skulle ha stoppat mig från att göra saker. Eller jag tror att mitt liv har fått mer innehåll på 
grund av den väg jag har valt, en väg som har påverkats av mina egna livserfarenheter, bra eller 
dåliga. Det finns två saker som jag är speciellt stolt över. En är min karriär som lärare och 
handledare men inte för att jag någonsin tvivlade på att jag kunde göra det. Jag räknade kallt med 
att om jag kunde klara mig igenom FOP så kan jag klara mig igenom vad som helst. Den andra 
är mitt samarbete med International FOP Association. 

Det finns tillfällen då mitt beslut att bli lärare förvånar mig. Hela tiden jag gick på 
högskolan ända tills jag skickade in min ansökan till universitetet var jag säker på att jag inte 
ville bli lärare. Ungdomar, som ofta är så självupptagna kan vara otroligt elaka mot 
handikappade personer utan att egentligen mena det. Det var åtminstone min erfarenhet. För att 
göra saken värre var jag (och är jag fortfarande på många sätt) otroligt blyg och rädd för att ta 
kontakt med människor av rädsla för att få ett nej eller för att jag inte vill bli en börda för andra. 
Mina gymnasieår växlade från okej till miserabla. Jag var fast besluten att skaffa distans till de 
åren. Jag visste också att lärarna var överarbetade, underbetalda och ibland ouppskattade. När 
man betänker dessa kalla fakta har jag insett att jag inte valde undervisningen så mycket som att 
undervisningen valde mig. 

Som lärare blev jag positivt överraskad av hur öppna många av mina elever var. Om 
tillfälle gavs var de inte rädda för att fråga mig frågor som. ''Varför kan du inte sitta ned? Gör 
FOP ont? Hur många personer har FOP?'' En elev frågade mig en gång på största allvar om jag 
sov stående (jag kan inte sitta ned). Jag har inget emot att svara på frågor om mig själv, frågor 
som mina klasskamrater drog sig för att ställa för så länge sedan. Jag tycker att sådana frågor är 
ett sätt att komma förbi mitt handikapp. En av de svåraste frågorna som en elev någonsin har 
ställt mig var utan tvekan ''Tyckte du om skolan när du var elev här?'' vid ett tillfälle då jag 
återvände till min gamla gymnasieskola för att undervisa. 

Jag använder mina erfarenheter så att jag kan bli en bättre lärare och handledare. Jag 
försöker ha det medlidande och tålamod som mina kollegor ofta saknar. Jag försöker hitta mina 
studenters styrka innan jag letar efter tecken på svaghet. Mitt mål är att lära dem att de kan göra 
vad som helst bara de verkligen vill göra det. Jag ger dem allt jag har och väntar samma sak i 
retur. 
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Den sak i mitt liv som jag är mest stolt över är den roll jag har spelat i IFOPA. Det 
började ganska blygsamt. År 1989 kände jag ingen annan som hade FOP. Nu känner jag till 
hundratals och många av dem har jag träffat personligen vid familjesammankomster i IFOPAs 
regi. Och när jag först fick diagnosen på FOP, fick min familj mycket lite information. Därför 
blev en av de första sakerna jag ville göra när jag upptäckte IFOPA att fråga om jag kunde få 
starta ett resurscenter för familjerna. Inte anade jag då att det skulle leda till att jag skulle skriva 
och redigera vägledningsböcker och nyhetsbrev, ge ut och sköta en webbsida, koordinera en 
diskussionsgrupp via e-post, svara på e-postmeddelanden från hela världen samt koordinera 
internationella sammankomster. 

En diskussion om vilken effekt som FOP har haft på mitt liv vore inte komplett om jag 
inte nämnde den effekt den hade på hela min familj: mina föräldrar, en yngre syster, hennes man 
och deras två underbara barn. Jag vet att det har varit svårt för dem att se mig lida och inte kunna 
gör något åt det. Det har funnits tillfällen då de alla har avstått från något på grund av mig. Alla 
de gånger då min syster inte fick den uppmärksamhet hon förtjänade därför att mina behov var 
mer akuta. Alla de gånger då mina föräldrar åsidosatte sig själva för min skull. Mina föräldrar 
har ofta fungerat som mina ben och armar och uträttat saker för mig som jag inte kunnat göra 
själv. På högskolan och universitetet körde mina föräldrar mig till lektioner oftare än jag kan 
minnas och min mamma tillbringade många timmar i biblioteket och letade böcker som jag 
behövde från alla deras hyllor. Det är bara tack vare dem som jag är där jag är idag. Ibland har 
jag otroliga skuldkänslor för att jag kräver så mycket av deras tid. Jag kan också känna mig sliten 
mellan deras behov och mina egna. När jag fick diagnosen på FOP för lite mer än 33 år sedan 
visste ingen av oss vad vi hade att vänta. Idag är jag tacksam för att vi tog det en dag i sänder. 
Jag tror inte att det går att handskas med FOP på något annat sätt. Jag tror att vi alla har lärt oss 
mycket under dessa år om hur mycket vi kan klara av. Tillsammans har vi gjort vårt bästa för att 
se en värld full av utmaningar istället för en värld full av problem, en värld full av möjligheter 
istället för en värld full av begränsningar. 
 

Om författaren  
Sharon Kantanie bor i Brentwood, Tennessee med sina föräldrar och är också glad för att 
hennes systers familj bor i närheten. Hon är 38 år gammal och fick diagnosen på FOP vid sex 
års ålder FOP. Hon har en Fil Mag. I undervisning frånVanderbiltuniversitetet. 
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21. 
Att uppmuntra självständighet 
Att uppfostra barn med FOP  
 
by Sharon Kantanie 

 

om vuxen med FOP, har jag ofta sagt till föräldrar att jag tror att det faktiskt är värre att 
vara förälder än att vara den person som har FOP. Att vara förälder är svårt nog utan de 
problem som kommer på grund av FOP. 
När jag tänkte på vad jag skulle kunna skriva om som på något sätt skulle kunna vara till 
hjälp för en förälder till ett barn med FOP insåg jag att det finns en viktig läxa att lära 
sig i Disney-Pixar-filmen Hitta Nemo. I filmen får ett lyckligt par ett barn och de börjar 

uppfostra sitt barn tills en tragedi inträffar som gör att pappa Marlin blir ensamstående förälder 
till lille Nemo, som föddes med en missformad fena (eller som Marlin uttrycker det, 
en”turfena”). Detta gör att Nemos pappa blir överbeskyddande och beredd att göra vad som helst 
för att skydda Nemo från allt som kan skada honom. Det skulle de flesta föräldrar göra. Detta 
slår dock fel när Nemo sätter sig upp mot sin far för att visa sig självständig och blir fångad av 
en dykare och kommer till ett akvarium. Nu delar sig Hitta Nemo två i berättelser. En är 
berättelsen om Nemo som måste lära sig att använda all sin skicklighet för att rymma och hitta 
hem. Den andra är berättelsen om en fars äventyr på jakt efter sin son som lika mycket handlar 
om en inlärningsprocess där han måste lära sig att släppa loss sonen som den handlar om två 
fiskar som hittar tillbaka till varandra. Dory, en snäll fisk beskriver moralen bäst. När pappa 
säger till Dory, ''Jag lovade honom att jag aldrig skulle låta något farligt hända honom, ‘' svara 
Dory med att säga "Det är en konstig sak att lova ut. Man kan aldrig låta någonting hända 
honom–för då skulle ingenting hända honom. Det blir inte så roligt för lille Nemo.'' Det svåra när 
man är förälder och speciellt när man har ett handikappat barn är att veta när man måste finnas 
där, när man måste släppa på tyglarna, hur man lär ut de kunskaper som ditt barn behöver för att 
kunna klara sig själv i livet och hur man har roligt på vägen. 

En av de första saker som FOP föräldrar märker är att det är viktigt att skapa en 
omgivning där deras barn kan få göra saker. Som RoJeanne Doege-Floyd, mamma till Jasmin, 
13, säger, ''Jag försöker uppmuntra Jasmin till att göra allt hon kan själv. Bänkytorna i vårt kök 
är lägre så Jasmin lättare kan nå mellanmål och matvaror. Det finns också en snurrande skiva… 
Vi har flyttat all mat hon tycker om till hyllor som hon kan nå i kylen.'' Vissa familjer har också 
anpassat hur de bor som till exempel flyttat till en enplansvilla, installerat strömbrytare som går 
på vid rörelse och sett till att golvet är städat. Verktyg som greppare och påklädningspinnar kan 
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också göra det lättare att utföra vissa uppgifter. (Se kapitel 25, ''Att hitta resurser '' för ytterligare 
information och idéer). Jobb är ett annat sätt att befordra självständighet. 

Ibland kan det vara svårt att uppmuntra självständighet samtidigt som man måste se till 
att barnen är säkra. Som Carol Zapata-Whelan, mamma till Vincent, 19, säger, ''Detta är en svår 
balansgång, som innebär att man måste planera i förtid så att man är medveten om de 
komponenter som kan kontrolleras för att se till att någonting är säkert, berätta för andra om 
FOP, vidta nödvändiga åtgärder och bedöma risken mot fördelarna med vissa aktiviteter–och 
sedan låta ens barn ha det roligt." Som Lori Danzer, mamma till Erin, 9, säger ''Jag kan berätta 
att paniken aldrig går bort men det blir bättre. Dagen kommer när det bara finns ett alternativ och 
det är att släppa loss. Tro mig, det är svårt men du kommer att lära dig att tro att allt kommer att 
bli bra.'' Lori kommer ihåg hur hon lät Erin gå på klätterställningen i skolan. ''Hon var så ledsen 
att hon inte fick klättra på den tillsammans med sina vänner. Till slut talade jag med skolan och 
vi tog ett beslut att vi fick lita på att Erin skulle vara försiktig. På det sättet fick Erin makten att 
själv ta beslutet och det var viktigt för henne.'' Debbie Hazlett, mamma till Tim, 11, uttrycker 
liknande tankar om att låta sonen göra så mycket han kan. Som Debbie säger ''Jag vill att han ska 
få uppleva saker medan han fortfarande kan. Om hans orörlighet ökar kanske han aldrig får leka i 
snön till exempel... så jag låter honom göra det med sina bröder trots att jag är rädd att han kan 
falla.'' Varje familj måste väga nackdelar och fördelar och bestämma vilken aktivitet som är värd 
risken. 

Irene Snijder tar upp en mycket viktig sak. Där det finns fysiska begränsningar är det lika 
viktigt att uppmuntra mental självständighet. Irenes dotter Tess är 16 och tycker om att studera 
och förbereder sig för universitetet. Carol Zapata-Whelans son Vincent går på högskolan och har 
för avsikt att studera medicin. 

Det är oundvikligt att FOP kommer att begränsa vissa aktiviteter. När det händer berättar 
föräldrar att de låter sina barn uttrycka sin irritation och hjälper dem sedan att hitta andra 
aktiviteter. Som Debbie Hazlett säger, 

 

Jag berättar för honom att han kanske inte kan göra vissa saker men 
att det finns så mycket annat som han får göra men som andra inte 
får som till exempel träffa en kille från Sverige (vid en 
sammankomst för familjer med FOP). Tim har också varit med i 
scouterna, något som jag inte lät hans bröder göra för de ägnade sig 
åt för många sporter. 

 

När Carols son Vincent blir ledsen märker hon att hon försöker visa bättre förståelse och 
uppmuntra mer. ''Jag säger att jag inte heller tycker att vissa saker är bra men att det finns så 
mycket annat han kan göra. Nu tar vi och tänker till och/eller planerar något.'' Vincent var med i 
musikkåren i gymnasiet och spelar fortfarande i universitetets symfoniorkester. Han är familjens 
datasnille
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– något som han tycks ha gemensamt med andra som FOP–och han har varit med i otaliga 
skolklubbar och projekt. 

En sak som många FOP föräldrar säger är att barn med FOP i allmänhet känner till sina 
egna begränsningar mycket väl. RoJeanne säger ''När Jasmin känner sig säker och litar på sin 
omgivning eller de personer som hon är tillsammans med vet hon att hon kan våga mer. Vid flera 
tillfällen har hon varit väldigt stolt över att ha gjort saker som hon kanske inte trodde att hon 
skulle kunna göra.'' Hon har till exempel varit borta på en tredagarsresa med sin 
konfirmationsklass och hon besökte gymnasiet tillsammans med en elev i nian för att se vad som 
väntade henne där. Irene Snijder har märkt att hennes dotter gradvis har fått bättre 
självförtroende och accepterat FOP bättre med tiden. Ett tag hade Tess pojkvän och var lite 
osäker om huruvida hon skulle berätta för honom of FOP. När hon väl gjorde det var det OK 
även om Tess gjorde slut eftersom ‘'hon ville ha tillbaka sin frihet.'' 

Det som vi hör mest under våra samtal med föräldrar till barn med FOP är att de på något 
sätt klarar att förbise sin rädsla för FOP och fokusera på mer positiva saker i livet och deras roll 
som föräldrar. Lori Danzer, Erins mamma säger 

 

När Erin var liten kände jag hela tiden på hennes huvud och rygg, 
letade hela tiden efter något. När hon var fyra sa hon till mig 
''Mamma jag mår bra.'' Jag insåg att jag överförde min rädsla till 
henne. Så kan man inte leva. Nu väntar jag tills hon talar om för mig 
att något inte stämmer. Jag försöker vända allt till något positivt för 
Erin. Jag tror att det bidrar till att göra ett barn självständigt och 
positivt . . . barn måste få vara barn. De behöver få leva sitt liv och 
om de tvingas leva med rädsla kan de inte göra det. Jag blir så 
förvånad över att barnen kan räkna ut detta själva. 

 

Det finns en berättelse om att vara förälder till ett handikappat barn som heter 
''Välkommen till Holland'' av Emily Perl Kingsley. Hon jämför upplevelsen med den spänning 
man känner när man har planerat en resa till Italien och plötsligt upptäcker att resplanen har 
ändrats och du har anlänt i Holland. Till att börja med är det en otrolig besvikelse att resan inte 
kommer att bli som du hade hoppats. Men sedan, om du har tur inser du att Holland är . . . 

 

Helt enkelt en annan plats. Livet går långsammare än i Italien, är 
inte så explosivt som i Italien. Men när du har varit där ett tag 
och hunnit dra efter andan, börjar du se dig omkring... och då 
börjar du märka att  
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Holland har väderkvarnar . . . och Holland har tulpaner. 
Holland har till och med Rembrandts. 

 

Att nå så långt att du kan se det vackra i det som inte var planerat eller helt enkelt inte 
välkommet i livet eftersom FOP är så tungt att bära är någonting som tar tid och ännu mera tid 
och ingen av oss kommer någonsin att vara särskilt bra på det. Jag beundrar verkligen de 
mammor och pappor som arbetar så hårt på att skapa en ljus framtid för deras barn. Jag vill 
också tro att precis som i Hitta Nemo, kan föräldrarna undervisa barnen och barnen ibland 
undervisa föräldrarna. Som Carol Zapata-Whelan säger, 

 

Jag tycker att det är viktigt att leva fullt ut varje dag, en dag i taget 
och inte bli för stressed av vad kan eller inte får hända. Vår rädsla 
för våra FOP-barn är ofta ogrundad. Jag tror att de utvecklar en inre 
styrka och acceptans av livet som det har blivit, en vilja att 
övervinna problemen och en kapacitet att anpassa sig till det 
oväntade som gör dem unika och fantastiska. Allt vi behöver göra är 
att erbjuda en stadig, uppmuntrande närvaro, vidta kloka åtgärder 
och tro på dem att de kommer att klara sig på sitt sätt. 

 

Om författaren  
Sharon Kantanie bor i Brentwood, Tennessee med sina föräldrar, och är glad att hennes systers 
familj bor på nära håll. Hon är 38 år gammal och fick diagnosen på FOP vid sex års ålder. Hon 
har en Master of Arts i undervisning från Vanderbiltuniversitetet. 
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22. 
En ny definition av 
självständighet  
Vuxna med FOP 
 
Av Myra Bellin 

 

Knän, axlar och höfter består av ben och ligament, muskler och brosk, som arbetar 
tillsammans för att skapa rörelseförmåga. Men med FOP förhindrar bentillväxten 
rörelsen och allt eftersom sjukdomen utvecklas gör lederna, som inte längre fungerar 
ordentligt, det svårt att sitta eller gå eller böja sig eller sträcka på sig. Dessa svårigheter 

kan påverka andra aspekter av ens liv. Aktiviteter som duschning, att äta och klä på sig kan bli 
mycket svårare vilket innebär att problem med självständigheten går hand i hand med 
sjukdomen. Kan personer med FOP bo ensamma? Bör de som har FOP förlita sig på familjen 
eller borde de anställa personal att hjälpa dem? Var kan man hitta vårdpersonal? Går det 
överhuvudtaget att hjälpa familjemedlemmar med FOP att bibehålla ett visst mått av 
självständighet? Hur? 

Vuxna med FOP har många olika livsstilar. Steve Eichner är 37, gift, har en PhD, och 
arbetar nu som IT Programkoordinator i Texas. Sharon Kantanie, 38 studerade vid högskolan en 
termin men fick sedan återvända hem eftersom ett angrepp hade låst hennes höfter, studerade till 
Fil. Mag. i pedagogik och har arbetat både som lärare och privatlärare. Roger zum Felde är en 
tysk man i 40-årsåldern som bor i en lägenhet i närheten av sina föräldrar. Han arbetade i den 
kemiska industrin i ungefär 15 år och fortsatte sedan att arbeta som revisor i hemmet i ytterligare 
5 år. En gäst i ett TV-program om FOP fick Herr zum Felde att intressera sig för journalistik och 
nu hjälper han till att skriva och producera dokumentärfilmer om FOP. Tonya Barnes, 38, bodde 
först med en pojkvän och sedan själv i flera år men flyttade hem till sin mor för att hjälpa henne 
efter faderns död. 

På grund av de fysiska begränsningarna som FOP innebär krävs det ofta fysisk hjälp från 
andra människor. Hur mycket hjälp som krävs beror naturligtvis på handikappets svårighetsgrad. 
Steve Eichner tycker det är svårt att nå varor när han handlar men säger att de allra flesta gärna 
hjälper till om han ber om hjälp. Steve har inte behövt någon extra hjälp i sitt dagliga liv men 
Sharon, Tonya och Roger har alla anställt vårdpersonal. De har alla ordnat anställd hjälp som 
passar in med deras behov och aktiviteter. Roger har anställt olika personer att hjälpa honom 
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med olika saker som att klä på sig, laga mat eller massage. Dessa anställda personer gör att han 
kan bo kvar i sin egen servicelägenhet. 

Sharon och Tonya har också anställt vårdpersonal antingen timvis eller per dag för att få 
assistens. Tonya tycker att det finns stora fördelar med att anställa personer för det ger dig 
möjlighet att ‘'vara självständig från din familj. Du kan ta dina egna beslut.'' Nackdelarna anser 
hon är att man får ge upp delar av sitt privatliv–utomstående får veta saker om hennes privatliv. 
Tonya understryker att det är viktigt att vara mycket tydlig och stark i diskussionerna med 
vårdpersonalen om hennes behov och anvisa dem om hur hon ska skötas så att hon inte 
oavsiktligt blir skadad. Förtroende är mycket viktigt när det gäller vårdpersonal och att det är 
viktigt att lita på din intuition om människor och tala om om det är något du har problem med. 
Tonya säger att trots att det är svårt så har det hjälpt henne att känna att hon har kontroll när det 
är hon själv som intervjuat och anställt vårdpersonal. 

Sharon tycker också om att ha vårdgivare inte bara för att de hjälper henne men det har 
givit hennes föräldrar mer frihet och lugn särskilt eftersom de vet att hon bli väl omhändertagen. 
Rekommendationer från familjeläkaren, annonser i tidningen, ryktesvägen–är olika sätt att hitta 
personer som kan hjälpa till. 

Anpassning är ett viktigt ord för de som lever med FOP; på ett eller annat sätt måste 
personer med FOP ändra sina levnadsvillkor för att kunna fungera så självständigt och effektivt 
som möjligt. Tonya Barnes berättar här om sätt på vilka hon var tvungen att anpassa sin 
omgivning. 

 

Jag installerade en ramp när jag inte längre kunde gå i trappor. Man 
inser inte hur begränsad man blir förrän man inte kan gå i trappor. 
Jag fick installera en dusch som man kunde gå direkt in i, köpte en 
elektrisk sjukhussäng, en hiss och min rullstol som man står i. När 
jag inte längre kunde komma i eller ur min säng fick jag öka på de 
timmar som jag hade anställda. 

 

När Sharon Kantanie flyttade hemifrån till högskolan hjälpte det att hon såg till att 
omgivningen kunde anpassas efter hennes behov. 

 

Vi hittade anpassade hjälpmedel så att jag kunde borsta och tvätta 
håret, klä på mig själv o.s.v. Jag lärde mig att köra bil. Vi hittade en 
högskola som var tillräckligt långt borta för att jag skulle känna att 
jag var ''på egen hand.'' På universitetet fick vi hitta på 
specialarrangemang. 

 

Ett av skälen till att Steve Eichner är nöjd med sin flytt till Texas för en kort tid sedan är 
för att ett hus med bara en våning är så mycket mer lättbott och mer betalbart än hans tidigare 
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hem nära Washington, D.C. och Roger zum Felde håller hela tiden på att ändra sin omgivning så 
att han kan bibehålla sin självständighet – så har han nu till exempel en säng som han kan komma in i 
stående som sedan sänks elektroniskt. 

Vuxna med FOP kan behöva olika grader av fysisk hjälp men som Tonya Barnes säger 
''våra kroppar kan ha sina begränsningar men våra hjärnor fungerar utmärkt.'' Att bibehålla och 
befordra en känsla av självständighet som är separat från fysiska behov är en prioritet och 
familjestödet är otroligt viktigt i dessa fall, särskilt i unga år. Steve Eichner ser det så här: 

 

Även om FOP ställer en person inför vissa utmaningar får du inte 
låta det stoppa dig och ditt barn från att leva livet. Du måsta skapa 
och befordra självständigheten tidigt. Det finns ett stort antal 
tekniska lösningar (verktyg att nå med, specialverktyg o.s.v.), men 
man ska uppmuntra kreativiteten och problemlösningstänkandet. 
Det är otroligt vad man kan hitta på med en klädhängare och lite 
beslutsamhet. 

 

Tonya Barnes uttrycker liknande tankar och varnar föräldrar för att bevara sina FOP-barn 
i en ”bubbla” – i stället bör de uppmuntra sina barn att göra de upplevelser de kan i livet. 

 

Det är mycket viktigt att låta ditt barn vara barn! Tala om var 
gränserna går och lita på att de kan göra rätt bedömningar. Jag är 
tacksam att mina föräldrar inte begränsade mig. Jag är glad över 
mina barndomsminnen och allt som jag kunde göra då. Jag cyklade, 
spelade fotboll, lekte kurragömma och körde bil i två år. 

 

Att hålla sig aktiv trots FOP har hjälpt personer med sjukdomen vad gäller deras 
självständighet. Steve Eichner kan fortfarande sitta tack vare ett ingrepp i tonåren. När han insåg 
att hans vänstra höft troligen skulle fugera på ett sätt som skulle hindra honom från att kunna 
sitta försökte hans läkare att stoppa utvecklingen genom att gipsa hela kroppen när han var 
tretton–tanken var att försöka kontrollera fusionen. Tack vare hans tid i kroppsgipset kan Steve 
nu sitta och använda en elektrisk rullstol något han ofta gör för att andra inte ska känna sig 
obekväma. ''En rullstol upplever människor inte som stötande, ‘' säger han. Och han känner att 
andra inte har samma problem om han sitter i en rullstol som de skulle ha med hans hållning och 
gångstil som andra tycker är klumpig och konstig. 

Roger zum Felde är ständigt på jakt efter sätt att hantera FOPs inkräktande på hans 
rörlighet. När han inte längre kunde använda vänstra handen för att skriva lärde han sig att skriva 
med höger hand. Det har alltid varit viktigt för Roger att tjäna egna pengar och han hade ett jobb 
i många år. När det blev för svårt för honom att gå till jobbet regelbundet på grund av de ökade 
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begränsningarna inrättade han ett kontor hemma där han arbetade i ytterligare fem år och när det 
blev för svårt lade han sin energi på att arbeta med journalistiska artiklar och program om FOP. 

Sharon Kantanie känner att det är viktigt för henne att fokusera på det som hon kan göra. 
''Alla har olika styrkor och svagheter. Mina svagheter är bara av det fysiska slaget och det för att 
jag blir beroende på andra för de sakerna.'' Hon undervisar fortfarande privat och tillbringar 
mycket tid vid datorn med att övervaka och redigera journalistiska projekt, föra korrespondens 
och redigera hemmagjorda filmer. Tonya Barnes ignorerade råden från en SYO-konsulent och 
studerade ekonomi. Det ångrar hon inte. Hon kunde arbeta som revisor efter hon gick ur 
gymnasiet, bodde med en pojkvän i flera år och levde sedan ensam. Trots att hon inte längre 
förvärvsarbetar är hon glad att hon lärde sig något som hon kunde arbeta med. Nu älskar hon att 
quilta och får ibland hjälp med denna hobby eftersom hon bara kan sträcka ut den ena armen. 

När det gäller att ge råd till personer med FOP och deras familjer betonar Roger zum 
Felde att det är viktigt att vara stark. Hans familj hjälpte honom genom att aldrig säga att han inte 
kunde göra något. Istället jobbade de hårt med att hjälpa honom att uppnå vad han ville uppnå 
vare sig det gällde att gå till skolan med bästa kompisen som barn, hjälp med att renovera 
badrummet eller att slåss för de ekonomiska bidrag som han har rätt till enligt olika statliga 
regleringar och program. 

Sharon Kantanie erkänner att '' det är inte lätt även om du har handskats med det i hela 
ditt liv. Men jag tror att på det hela är det bättre att fokusera på det positiva snarare än det 
negativa, saker som du kan göra snarare än saker som du inte kan göra.'' 

Och Steve Eichner har följande råd till familjer: 
 

Gör det bara! Du kan inte låta rädsla för vad som skulle kunna 
hända stoppa dig–om du gör det så har sjukdomen ”vunnit”. När 
man börjar tänka på arbetslivet (alltid osäkert), så försök rikta in dig 
på en bana som inte kräver så mycket resor eller fysisk kontakt och 
planera via din utbildning en utväg där du inte behöver vara så 
fysiskt aktiv om du skulle bli fysiskt begränsad vid ett senare 
tillfälle. 

 

Noggrann planering hjälper och dessutom lite tur. 
 
 

Om författaren  
Myra Bellin är en frilansförfattare som bor och arbetar i Philadelphia i Pennsylvania. Hennes 
intresse för FOP startade efter ett besök på Mutter Museum när hon blev intresserad av det liv 
som Harry Eastlack en gång levde, ett intresse som ledde henne till möten med medlemmar av 
FOP-samfundet. Hon har blivit publicerad i The Rambler, The Philadelphia Inquirer, och 
Ceramics Monthly. 
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 23. 
FOP och skolan 
En översikt och diskussion 
 
 

av Susan Duberstein 
 

''Det är första dagen i skolan.'' 
 

Dessa ord manar fram bilder och känslor för var och en. Barn kanske tänker på doften av nya 
suddgummin, spänningen över att få åka i skolbussen för första gången, blygheten vid mötet med 
den nya läraren och klasskamraterna. Lärare måste också känna till den spänning som ett nytt år 
och en ny klass för med sig, och även glädjen över att se återvändande elever som nu har flyttat 
upp en klass som kommer att vinka till sin gamla lärare på väg förbi i korridoren.  Eller–för 
föräldrarna–spänningen att se ens barn starta samma stora äventyr, stolt över vad som 
åstadkommits och lite oro vid tanken att det är dags att låta dem gå. (Och kanske spänningen 
över att ha ett par timmar ledigt!) 
 

Jag fick tillbaka den där spänningen i augusti 2001, när jag återvände till skolan för att börja läsa 
medicin. Som en ”icke-traditionell” student som inte hade studerat på över elva år tyckte jag det 
var spännande, och jag var entusiastisk men livrädd. 
 

Varje ny aktivitet för med sig vissa utmaningar och varje ny utmaning för med specifika 
svårigheter. För föräldrar till barn med FOP, eller vilken kronisk sjukdom som helst är dessa 
orosmoment mer konkreta. Varje förälder oroar sig över sitt barns säkerhet, om de ska få vänner 
och om lärare och skolpersonal kommer att visa förståelse; dessa frågor är bara mer specifika 
och omedelbara för föräldrar till barn med FOP. 
 

De skrifter som finns på en lista i IFOPA's Catalog of FOP Resources, som finns på IFOPAs 
webbsida på www.ifopa.org, speciellt ''FOP & School'' artikeln som finns i denna samling gör ett 
fantastiskt jobb med att ställa de frågor som bör ställas, de resurser som man bör undersöka och 
möjliga lösningar på tekniska eller fysiska hinder i klassrummet. Dessutom är FOPs nyhetsbrev 
och nyhetsgruppen FOPonline via e-post praktiska sätt att dela med sig av goda idéer man har 
kommit på samt metoder andra har utvecklat för att framgångsrikt handskas med ovanliga, unika 
svårigheter som barn med FOP kan ställas inför när de börjar skolan. 

http://www.ifopa.org/�
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Denna artikel är inte avsedd att uppfinna hjulet igen utan ska ge en mer personlig översikt över 
råd från både föräldrar och lärare som har erfarenhet av barn med FOP. Jag har också talat med 
ett antal barnläkare som specialiserat sig på barn med specialbehov. 
 

Jag är en framtida barnläkare och en av vårt yrkes ledord är ''vägled genom att vara förutseende.'' 
Det lär oss att vårt jobb inte bara är att undersöka barnen och behandla de problem som de kom 
till oss för men att tänka i förväg och ta upp frågor som kanske inte har inträffat ännu och att 
fråga efter svar på frågor som en förälder kanske inte inser kan vara viktiga eller förstår att han 
bör svara på. Jag anser att detta är exakt den attityd som en FOP-förälder bör ha–vara förberedd 
med inte bara de frågor som borde ställas utan också be om svar på frågor som kan ges från båda 
sidorna av skrivbordet. Under mitt forskningsprojekt verkade det som ju fler frågor jag ställde, 
desto fler ville jag ställa och det är antagligen det viktigaste man kan lära sig av detta: håll 
kommunikationslinjerna öppna hela tiden för du vet aldrig när någon kommer på något som du 
önskar att du hade kommit på tidigare. 
 

Studenter, föräldrar och lärare som delar med sig av sina tankar har inte identifierats med namn 
både av sekretesskäl men också för att jag inte ville att diskussionen skulle bli geografiskt eller 
situationsmässigt specifik. Vissa saker var rent tekniska, vissa var ganska personliga och vissa 
kunde tillämpas på vilket barn som helst i världen eller ett barn med FOP. Generellt var det 
tydligt att vissa frågor kom upp om och om igen. 
 

Säkerhet 
Självklart var säkerhet den allra viktigaste frågan för i princip alla jag talade med. Med den 
mycket reella potentialen för permanenta konsekvenser av vad som tycks vara små fysiska 
skador måste säkerheten vara av största betydelse. Eftersom det inte är troligt att någon på 
skolan har hört om FOP måste familjen informera personalen och detta kan vara en stor 
uppgift. 
 

Det som jag tyckte var uppmuntrande var att den stora majoriteten av berättelser från både lärare 
och föräldrar var av positivt slag. Det första som en lärare sa till mig var att ''det var otroligt 
viktigt att [klassrummet] var så fysiskt bekvämt och säkert som möjligt.'' Hon la till, ''Vår 
administrations-assistent höll ett specialmöte med [elevens] läkare för att inskärpa hos hela 
personalen vikten av att vidta förebyggande åtgärder, ‘' sa hon och detta är en mycket bra idé. Att 
föra samman deltagare från olika områden av en elevs vård är ett fantastiskt sätt att se till att alla 
har den nödvändiga informationen. (Jag tycker att det är viktigt att lägga till att sekretessfrågor 
ofta orsakar viss oro för föräldrarna–som barnläkarspecialist betraktar jag det som en fråga om 
tillförlit. Medicinska sekretessregler är mycket stränga med gott skäl; ingen behöver ha tillgång 
till ditt barns läkarjournaler som inte direkt deltar i ditt barns vård. Den information som skolan 
kan behöva om sjukdomen FOP kan ges i allmänna ordalag och behöver inte vara specifik för ett 
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visst barn. Dessutom är utbildning nyckeln till att undanröja rädsla och oro vid vård av ett barn 
med FOP. Det är inte nödvändigt för icke-medicinsk personal att känna till detaljerna om ett 
barns behandling men det är nödvändigt att förstå orsakerna bakom de åtgärder som vidtagits ur 
säkerhets och skyddssynpunkt.) 
 

Att gå igenom den dagliga rutinen med lärare var en sak som togs upp flera gånger som ett 
exempel på hur man kan se till att man inte kommer att stöta på några oförutsedda svårigheter; 
detta görs normalt under processen med att förbereda en IEP (Individualized Education Program) 
eller annan dokumentation. Se till att gå igenom varje del av dagen och be att få se schemat på 
papper. ''Du kan tro att du har gått igenom varje tänkbart problem i klassrummet bara för att se 
att det finns två trappsteg ned till kafeterian'' sa en mamma bittert. ''Och då föreslår de att 
[barnet] helt sonika äter lunch i klassrummet!'' 
 

Det är beklagansvärt att ett eventuellt hot om stämning ofta nämns som en orsak till att skolan 
begränsar ett barns aktiviteter istället för att försöka få ett barn att delta i de aktiviteter som 
barnet kan. Skoladministrationen kan vara alltför oroad över eventuella faror och lärare eller 
assistenter kan vara rädda att de inte kan erbjuda tillräckligt god vård för det barn som har 
särskilda behov. Minst en förälder sa att de hade varit tvungna att anställa en advokat för att 
hantera en skolas rädsla för stämning och detta är klagansvärt. Men det är ju så att det är skolan 
som ska kunna ta emot studenten inte tvärtom. ''Att [de] var tvungna att göra saker säkra...det var 
så det skulle vara, ‘' sa en annan förälder. ''Bara för att vi inte accepterade att vi inte skulle få 
vara med.'' Många av dessa orosmoment kan undvikas med tillräcklig information och genom att 
man tillsammans skapar en tydlig plan både för det dagliga livet och i relation till steg som ska 
tas vid ett eventuellt nödfall. 
 

Du är naturligtvis ditt barns primära säkerhetsvakt men administrationspersonal, klasslärare och 
andra studenter måste också vara med och vidta nödvändiga åtgärder. ''Det är inte något 
personligt men jag litar inte på någon'' är en mans mantra och det är förstås sant att alla måste 
vara på samma sida vad gäller detta ämne. Dessutom bör barnet naturligtvis ges stöd till att vara 
proaktiv när det gäller hans eller hennes egen vård, och vad som är lämpligt med tanke på ett 
barns ålder. Han eller hon är den enda person som helt säker kommer att vara där i varje 
situation, det kan man aldrig komma ifrån! 
 

Förståelse 
 
En av de bästa sakerna med att studera barnmedicin är att barn, oavsett vilka medicinska problem 
de har, ändå är barn. Det är en av de viktigaste orsakerna till varför jag älskar mitt framtida jobb. 
''Jag ville känna mig så normal som möjligt utan att det fanns så många saker som skiljde mig 
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från de andra, ‘' mindes en FOP vuxen. Detta uttalande upprepades många gånger då både 
föräldrar och lärare berättade historia efter historia om hur de gjorde för att passa in, delta och 
njuta av skolupplevelsen med sina klasskamrater. 
 

Vänskapen till andra är nyckeln till dessa upplevelser. Andra barn vet lika lite som vuxna vad 
FOP är men även de kan lära sig. En särskilt motiverad ung man höll morgonsamling för hela 
hans årskurs vid flera tillfällen under skolåren för att visa hans klasskamrater vad FOP var! 
Denna nivå av deltagande och självständighet är beundransvärd och vissa barn kanske föredrar 
att arbeta i mindre grupper med vänner men att få stöd av hela årskursen är en stor fördel. 
 

Klasskamrater kan hjälpa en elev på sätt som en vuxen inte kan–det är de som sitter i samma 
lektioner, leker samma lekar, skrattar åt samma skämt och driver med samma dumma saker som 
de vuxna säger. Andra elever kan hjälpa till med enkla uppgifter som att bära böckerna eller 
lunchbrickan och ''knyta gymnastikskorna'' som en mamma sa. 
 

Mer än en förälder pratade om sådana livsbehov som man inte lär sig i klassrummet: 
självsäkerhet, styrka, självständighet, umgänge. ”[Lekplatsen] är det ställe där alla barn utvecklar 
de ”riktiga” kunskaper de behöver för att klara av livet efter skolan, ‘' skrev en förälder. Att delta 
i så många aktiviteter som möjligt på ett så vanligt sätt som möjligt bör uppmuntras; att få stöd 
av kamraterna i klassrummet kan hjälpa till att lösa så många småproblem. ''Vi uppmuntrar 
honom också till att bli en givare och inte bara en tagare och att hjälpa andra elever när han kan, 
‘' fortsatte den föräldern. Ömsesidighet är en stor del i varje gott förhållande–om en elev hjälper 
dig att bära dina böcker kanske du kan hjälpa dem med deras matteläxa. 
 

Äldre ”faddrar” från högre klasser kan vara till stor hjälp som ”skyddsänglar” som en mamma 
beskriver dem. Under min utbildning märkte jag ofta hur ovanligt mogna många barn med 
sjukdomar kan vara och att ha en äldre ''storebror/syster'' att tala med kan ofta fungera perfekt. 
Naturligtvis utgör studentens egna syskon om sådana finns en stor del av umgänget–men de 
kanske inte är så coola som Storasystern i åttan är när man bara är tio. 
 

Balans 
Lärdomen här är att ingenting är viktigare än att ett barn får god undervisning och känner sig 
trygg, accepterad och får vara med i aktiviteter i skolan. I jämförelse med säkerhetsfrågorna var 
denna tanke den som kom upp näst oftast. Det faktum att barnen behöver skyddas fysiskt står i 
stark kontrast till önskan att låta dem få en så normal skolgång som möjligt och detta kan vara en 
av de svåraste sakerna att uppnå för både barn och föräldrar. 
 

Ja, det går inte att komma ifrån att FOP barn är ''annorlunda, ‘' men bara på vissa sätt. FOP 
kanske är en försvårande faktor men det går att komma förbi det.  Lyckligtvis är 
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uppfinningsrikedomen i princip obegränsad när det gäller lösningar på denna typ av problem. 
Aktiviteter kan anpassas, extra hjälp kan tillhandahållas när extra hjälp krävs och tonvikten kan 
läggas på aktiviteter som barnet kan klara av. 
 

En förälder som upplevde problem med att låta hennas barn delta i aktiviteter vid hennes barns 
skola var mycket uttalad i hennes ilska: ''Jag känner mycket starkt att [skolan] ser till att pendeln 
alltid svänger mot att begränsa upplevelserna och jag kämpar alltid emot det '' sa hon till mig. 
''Det finns goda skäl till att stanna kvar i den här skolan men det känns som om jag alltid går 
balansgång mellan att tala om varför de måste vara försiktiga och varför de inte ska vara det.'' 
 

En annan troligen oundviklig svårighet: allt eftersom barnen mognar kan deras önskan att bli 
självständiga komma i konflikt med ”förnuftiga” beslut. Under min tid inom tonårsmedicin 
under min AT tjänstgöring talade jag med en ung kvinna om hennes kroniska sjukdom–inte 
FOP–och hon sa att hennes önskan att vara ‘'precis som alla andra '' var det centrala i mycket av 
det upproriska tonårsbeteendet som ledde henne till att kämpa emot mycket av hennes 
behandling och försiktighetsåtgärder. ''Det kändes som om man alltid skulle tala om för mig vad 
jag inte kunde göra, ‘' sa hon. ''Då sa jag att okej, jag kommer att komma på ett sätt att göra det i 
alla fall så arbeta med mig och inte emot mig, okej?'' Yes boss, jag förstår. 
 

Den enklaste och mest hjärtslitande uttalandet jag har hört om detta ämne kom från en lärare: 
''Utifrån min erfarenhet skulle jag vilja ge följande råd... umgås med ditt FOP-barn på samma 
sätt som du gör med andra barn. Respektera dem, älska dem och ha stora förväntningar.'' 
 

Så sant som det var sagt. 
 

Resurser 
De artiklar som citerats och som finns på FOPs webbsida är mycket utförligare än denna artikel 
och har en lista över många typer av tekniska lösningar på vanliga problem, så jag ska inte gå in 
på de sakerna här. Dessutom är variationen stor på resurser som finns tillgängliga för studenter 
beroende på var du bor att det är omöjligt att generalisera, men huvudsaken är att komma ihåg att 
du kanske aldrig får veta vad som finns om du inte frågar. Så fråga! 
 
Under denna överskrift ska jag prata om personliga assistenter. Detta är ett ämne som inte är helt 
känslofritt och det finns ingen lösning som gäller för varje barn. Vissa familjer anser att en 
assistent är en oumbärlig resurs för deras barn och de har blivit väldigt goda vänner med de 
speciella personer som har arbetat vid deras barns sida under flera år. För vissa ses assistenterna 
som en hjälp som kan vara mycket praktisk i situationer när extra hjälp kan behövas medan de i 
andra fall där barnen föredrar mer självständighet betraktas som onödiga eller till och med som 
inkräktare. De flesta skolsystem har system för personliga assistenter; vissa kan vara personliga 
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och arbetar endast med ett visst barn medan andra kan ha ansvaret för mer än ett barn med 
specialbehov. I vilket fall som helst kan det inte skada att fråga efter vad som finns tillgängligt. 
 

Vissa barn klarar sig mycket bra med bara lite hjälp från sina klasskamrater; vissa behöver mer 
individuell hjälp och självklart kan en ny bedömning göras om elevens fysiska behov ändras och 
deras nivå av självständighet och möjligheter ändras. Det är förstås viktigt att sätta gränser för 
hur mycket hjälp man kan förvänta sig. Skolkamrater kan hjälpa till att bära böcker eller dela 
med sig av sina anteckningar men kan inte hjälpa till med personliga behov. En av fördelarna 
med en professionell assistent är att de alltid är beredda att hjälpa till när en lärare kanske har 
uppmärksamheten riktat åt ett annat håll eller ingen annan elev finns i närheten. 
 

När du överväger om en assistent vore det bästa för ditt barn, försök utröna vad som finns 
tillgängligt och kom ihåg att det kan ofta vara lättare att minska antalet timmar som hjälp behövs 
än att plötsligt bestämma att mer hjälp krävs. Var beredd att anpassa er om barnets behov ändras 
åt ett eller annat håll. 
 

Förutom skolassistenter och klasskamrater finns det också resurser som hjälpteknologi (assistive 
technology). Detta kan vara allt från handikappanpassning till enkla saker som ett tippande 
skrivbord för att göra det lättare att ta anteckningar eller en flagga att hålla upp för de barn som 
inta kan räcka upp handen. Frågor gällande rörlighet när man byter klassrum kan lätt lösas 
genom att lämna klassrummet några minuter för tidigt; Många personer har nämnt möjligheten 
att ha en extra uppsättning böcker hemma eller i olika klassrum så att de inte behöver bäras runt 
under dagen eller bruk av pulpeter eller behovet av att bli placerad på ett speciellt ställe för att 
underlätta deltagande. Detta är saker som alla klassrum eller skolor kan hjälpa till med. Det finns 
experter på professionell hjälpteknologi men du kanske får leta efter dem, och dessa experter kan 
vara en otrolig resurs. 
 

Vad gäller att hitta finansiering och tjänster har ett antal människor påpekat att det inte räcker att 
bara följa råd från olika organisationer. Skolan kan ha en lista över var man kan få hjälp men du 
kan även fråga din barnläkare, din kyrka eller andra tempel, myndigheter och samhällsgrupper. 
En förälder sa, ''Ju fler personer jag talade till desto fler hade möjlighet att hjälpa till.'' 
Framgången för så många FOP-evenemang för insamling av pengar är ett tydligt tecken på 
detta–människor vill gärna hjälpa till med vet inte vad som behövs eller ens att hjälp behövs. 
 

Privata eller statliga skolor är en fråga som ofta kom upp. Vissa föräldrar och tidigare elever 
talade om de mindre klasserna och den större individuella uppmärksamheten som positiva 
faktorer i valet av privatskolor medan andra nämnde en önskan att barnet gick i samma skola 
som syskonen eller barnen i grannskapet som viktiga faktorer i deras beslut att stanna i det 
statliga skolsystemet. 
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Alla barn med en kronisk sjukdom kommer att behöva få saker och ting anpassade efter barnets 
behov även om det bara gäller att barnet kommer att missa skolan lite oftare än andra barn. Vissa 
föräldrar anser att privatskolor är öppnare för denna typ av anpassning som deras barn behöver 
eller att tillgång till arbetsterapi och andra extra saker var lättare i det statliga skolsystemet. 
Närvaron eller frånvaron av en skolsköterska nämndes också i relation till detta beslut. Andra 
viktiga saker var att i de flesta områden innebär ett barns val av privatskola inte att de inte var 
berättigade till statliga resurser. 
 

Företrädare 
Denna kategori kom upp om och om igen och rådet som gavs var högt, klart och otvetydigt: 
tryck på tidigt och ofta. Det är aldrig för tidigt att börja föra diskussioner med olika instanser och 
viktigt att föra register över vem man har talat med, vilka ämnen som diskuterats och vad 
förväntningarna kan vara inför framtiden. 
 

Var beredd! ''Gå alltid in med en lista av frågor och funderingar om hur de kan hjälpa ditt barn 
skapa en omgivning där han/hon kan studera på ett sätt som de klarar av,‘' var en mammas kloka 
råd. Förslaget att skriva ned saker kan inte överbetonas. Alltför ofta när olika ämnen kommer 
upp och diskussioner går i olika riktningar glöms viktiga saker bort. Under formella möten och 
särskilt om flera människor kommer att sitta med kan det också hjälpa att skicka en e-post eller 
faxa en kopia av dagordningen i förväg. Inte bara kan en lös dagordning se till att alla frågor 
diskuteras men om det finns information som behöver undersökas på förhand kan det ge 
administratörer, lärare eller andra en chans att förbereda sig. Ingenting är mer frustrerande än att 
äntligen samla alla vårdgivare i ett rum för att sedan få höra om och om igen, "det är en bra ide–
Jag ska undersöka det och återkomma till dig.'' Maximera den tid ni har tillsammans med 
vårdgivarna i ditt barns liv genom att vara väl organiserad på förhand. 
 

Vissa familjer har socialarbetare eller andra professionella företrädare vars arbete det är att 
underlätta processerna. Det finns tillfällen då experthjälp är obetalbar–det är inte logiskt att 
tillbringa timmar med att läsa instruktioner om det finns någon annan som har det som jobb att 
fylla i formulär! Antingen du har den möjligheten eller inte så kan en nära vän eller 
familjemedlem bli en ''andra uppsättning öron'' och vara till stor hjälp. ''Effekten blir att skolan 
känner att den måste vara ärlig, om jag säger så'' fick jag höra från en FOP-vuxen. ''Och tar bort 
risken för 'han sa/hon sa' efter avslutat samtal.'' Mycket gott råd. 
 

Du är utan tvekan ditt barns främsta företrädare. Det låter som en cliché, men är icke desto 
mindre sant. Ingen annan kan någonsin veta vad ditt barn behöver bättre än dig–med ett undantag 
och det är barnet självt. Vid rätt ålder är det viktigt att barnet börjar delta i planering av sin egen 
skolgång och lära sig barnet kan få sina behov tillgodosedda. FOP- barn genomgår samma 
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utvecklingsstadier som alla andra barn och när en mamma sa till mig ''[Mitt barn] är sin egen 
bästa företrädare, ‘' lät det som ett uttalande som starkt fick mig att tro att här var ett barn som 
var beredd att utmana världen. Vad mer kan man önska? 
 

Det har varit ett nöje och ett privilegium att bli ombedd att bidra till den nya handboken. Den del 
av min framtida karriär som jag mest ser fram emot är tillfället att få lära känna både barn och 
föräldrar och hålla kontakten livet igenom och det har varit en glädje att få vinna deras 
förtroende och tillförlit. Tack till alla som svarade och för alla inspirerande berättelser och 
förslag. 
 

Om författaren 
Susan Duberstein är läkarstuderande på fjärde året vid SUNY Downstate Medical Center in 
Brooklyn, New York. Hon kom i kontakt med IFOPA när hon hjälpte till med en insamlingsgala 
år 2000 och arbetade på FOP- labbet på sommaren 2004. Hon kommer att göra sin 
specialistutbildning inom barnneurologi vid Albert Einstein College of Medicine från och med 
juli 2010. 
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24. 
FOP och skolan 
Idéer och resurser 

(Adapterad efter artikeln "FOP and School, "som finns i IFOPAs resurskatalog som du hittar på 
IFOPAs webbsida på www.ifopa.org) 
 

FOP påverkar normalt inte en persons intelligens eller kognitiva förmåga. Det påverkar dock på 
ett negativt sätt barnets möjlighet att komma till skolan på ett säkert sätt, använda skolans 
material och fungera akademiskt. I skolan har ett barn med FOP speciella behov som har att göra 
med försiktighet, förebyggande av fall eller stötar; och att placera barnet så att han eller hon kan 
se, höra och kunna ta sig till platser (bänken, golvet) och få tag på skolmaterial med minsta 
möjliga belastning på hans/hennes kropp. 
 

Olika frågor som dyker upp under skoltiden kan hanteras enligt ålder: förskolan och dagis, 
grundskolan och gymnasiet och övergångar mellan olika stadier samt högskolan & arbetslivet. 
När ett barn går från en omgivning till en annan förblir vissa saker som de tidigare varit medan 
andra måste ändras och vissa inte längre krävs. Observera: Denna artikel handlar om lagarna i 
USA (se slutet av detta avsnitt för en beskrivning av dessa lagar), men de anpassningar som 
gjorts gäller överallt. 
 

Förskolan, dagis, och grundskolan 
Under småbarnsåren är barn med FOP mest som andra barn i samma ålder. Vissa kanske är lite 
stela i överkroppen och har vissa problem med balansen men i allmänhet fungerar deras kroppar 
precis som deras vänners. Detta innebär att den viktigaste frågan vid denna tidpunkt är det 
viktiga problemet med att förebygga trauma som kan sätta igång ett angrepp. När det gäller att 
förbereda ett barn med FOP på att börja på dagis eller förskolan har de flesta föräldrar upptäckt 
att det bästa sättet att vara säker på att alla förstår vad som kan hända är att ordna sammanträden 
för alla involverade som är inriktade på vad som är bäst för barnet. Till ett dylikt möte bör alla 
som på något sätt deltar i barnets skoldag bjudas in som till exempel nya och gamla lärare, 
assistenter (i förekommande fall), skolsköterska och andra tjänsteleverantörer såsom 
arbetsterapeuter, sjukgymnaster, talpedagoger o.s.v. 

http://www.ifopa.org/�
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Beslut som tas under dessa möten bör skrivas ned så att andra intressenter kan bli informerade 
och se till att besluten efterlevs. Detta kan göras informellt eller också kan besluten utgöra en del 
av en formell ''Individualiserad Utbildningsplan (IUP)'' i enlighet med lagen för utbildning av 
person med handikapp (Individual with Disability Education Act(IDEA)) eller en del av en 
skriven ''504 Plan'' (i enlighet med Rehabiliteringslagen 1973). Se nedan för ytterligare 
information. Detta sammanträde bör äga rum innan skolan startar så att barnet direkt kan få delta 
i alla aktiviteter på ett naturligt och sömlöst sätt. Ju mer du kan göra för ditt barn innan skolan 
startar, desto bättre blir det för barnet. 
 

Frågor som kan komma upp på dagis, förskolan och grundskolan finns nedan: Personlig 
assistent: Föräldrarna måste besluta om de ska begära en personlig assist för deras barn med 
FOP. Assistentens fokus i dagis och förskolan är att förhindra att barnet råkar ut för trauma 
genom att vara på sin vakt för alla typer av faror som blöta golv, snubbelfaror, faror på 
lekplatsen och andra små barn (ofta med svårighet att stoppa impulser). När barnen blir äldre 
kommer assistenten inte bara att hålla utkik efter riskmoment utan även att hjälpa barnet i 
matsalen och toaletten (vid behov), bära böcker, placera skolmaterialet framför barnet (vid 
behov), kopiera läxor, skriva av uppgifter för att förebygga att barnet blir trött i armen och se till 
att barnet kan röra sig säkert omkring på skolan. Huruvida en assistent är det bästa sättet att hålla 
barnet säkert beror på klasstorleken, faciliteterna och layouten på skolan och hur stelt barnet har 
blivit på grund av FOP. 
 

Bord och bänkar: Bord och bänkar skall vara anpassade i höjdled för att minska belastningen på 
barnets nacke och rygg när de skriver, ritar och leker. För att underlätta vid skrivning under unga 
år kan en lutande bordsskiva eller skrivplatta (som kan tillverkas genom att tejpa ihop två 
pärmar) hjälpa ett barn med begränsad rörelsefrihet i nacken att lära sig skriva med mindre 
belastning. En bänk som kan ställas in i höjdled och/eller i lutningsgrad kan anpassas efter olika 
grader av ryggflexibilitet och armrörelse hos ett barn med FOP och användas under ett eller flera 
år. En design med en rullstolsformad inskärning (som är formad så att en rullstol kan komma 
mycket nära bänken) kan ge ett barn med FOP maximalt utrymme så att han/hon kan komma 
nära med begränsad rörlighet i armen. En L-formad uppställning med två bänkar kan också 
maximera utrymmet som är tillgängligt för ett barn med FOP. 
 

Tidnings och bokhållare: För att hjälpa ett barn att läsa eller skriva av kan en tidningshållare 
vara mycket praktisk. För ett barn som inte kan nicka eller böja ned sitt huvud för att läsa i en 
bok som ligger på bänken kan en bokhållare vara oumbärlig. 
 

Placering: Stolen som ett barn med FOP sitter på måste vara mycket stadig, möjligen stoppad 
och i rätt höjd så att barnets fötter alltid kan hållas platta på golvet så att ryggen hålls i rätt läge. 
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Beroende på läget på barnets armbågar kan stolen behöva vara utan armstöd. Stolen måste 
eventuellt kunna snurra. 
 
Att sitta på golvet: Att sitta i cirkel på golvet eller en matta kan vara svårt om barnet inte kan 
sitta på golvet utan stöd. En lös barnkudde, golvstol, stor kudde eller bean bag kan hjälpa barnet 
att komma ned på samma nivå som hans eller hennes kamrater. 
 

Fotstöd: Ett fotstöd kan hjälpa barnet att bibehålla korrekt ben till höftläge och därmed minska 
belastningen på hans eller hennes rygg och ryggrad när han eller hon sitter. 
 

Handikapplatser: eftersom elever med FOP ofta inte kan vrida sina huvuden på grund av stelhet 
i nacken bör de placeras där de lätt kan se läraren utan att sträcka sig. Dessutom kan det 
underlätta för de barn som ofta har förlorat något av sin hörsel på grund av FOP om de får sitta 
längst fram i klassrummet. 
 

Skolmaterial som hålls fast med kardborrband: Skolmaterial som pennor, papper o.s.v. kan 
bevaras inom räckhåll för barnet med FOP genom att fästas med kardborrband. 
 

Ryggsäckar: För att undvika för mycket vikt på barnets rygg kan en ryggsäck med hjul på vara 
praktisk och även en andra uppsättning böcker i hemmet och/eller en assistent för att bära saker. 
 

"Ta-mig-pinne:" istället för att räcka upp handen har många föräldrar tillverkat en ''ta-mig-pinne, 
‘' som är en sak på en pinne som kan lyftas för att få lärarens uppmärksamhet. 
 

Anpassning av prov och läxor: Ett barn med FOP kan behöva extra tid för prov och uppgifter 
som kräver mycket skrivning. 
 

Klädfack: För att befordra självständighet kan klädkroken för ett barn med FOP sänkas till en 
höjd som barnet självt kan klara av. För att undvika risker som uppstår när många barn vill fram 
kan klädfacket placeras på ett ställe där det inte finns så många barn som ska till sina klädfack på 
samma gång. 
 

Utvärdering av AT och SG: Utvärderingar ur Arbetsterapi- (AT) och sjukgymnastik- (SG) 
perspektiv av ett barns hand och armstyrka, finmotorik, balans, möjlighet att komma från golvet 
till stående och möjlighet att använda toaletten självständigt hjälper mycket. Terapeuterna kan 
sedan träna på dessa kunskaper, underhålla nuvarande muskelstyrka och flexibilitet och 
kompensera för den ökade stelheten förutsatt att de förstår att det måste göras utan att utsätta 
barnets kropp för stress. 
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Utvärdering av Assistive Technology (AT)(Hjälpteknologi): Assistive Technology (AT) 
utvärdering: Hjälpteknologi är en sak som hjälper en handikappad person att utföra en uppgift. 
Det kan vara saker som hållare för blyertspennor eller mycket tekniska saker som särskilda 
tangentbord. Den rätta tidpunkten för att utvärdera ett barns AT-behov avgörs av barnets fysiska 
begränsningar och inlärningsproblem och på rekommendation av barnets lärare, föräldrar och 
terapeuter. En bra utvärderare av AT kan föreslå elektroniska apparater och programvaror som 
sparar tid och energi och kan hjälpa ett barn med FOP att hänga med kamraterna och spara 
energi och armstyrka. Ett exempel på AT är datorer med tillgänglig programvara och hårdvara 
(styrkulsmus, tangentbord på skärmen, programvara för ordförutsägelse, Tröga Tangenter för att 
skriva stora bokstäver med ett nedslag, programvara för igenkänning av tal samt handdatorer 
som till exempel Palm Pilot eller iPAC). 
 

Självständighet: Skolan kan hjälpa till med att skapa aktiviteter som låter ett barn med FOP 
utveckla hans eller hennes växande känsla av självständighet och självförtroende, särskilt i 
skolan. Detta kan handla om att gå med meddelanden till andra lärare vid tidpunkter då 
korridoren är tom, hjälpa mindre barn med lunchen, övervaka ett område och plocka upp skräp 
o.s.v. 
 

Inspektion: Föräldrarna kan begära att få inspektera klassrummet för att se om det finns 
säkerhetsrisker som smala eller röriga passager, böcker på golvet, mattor (som kanske måste 
tejpas på plats), o.s.v. både i början på skolåret och regelbundet under året. 
 

Gymnastik: Under denna tidsperiod kommer aktiviteterna i gymnastiken att variera från enkla, 
säkra aktiviteter som lekar och övningar till mer aktiva och/eller riskabla aktiviteter som 
gymnastik och fotboll. Dessa aktiviteter kan anpassas efter behov till ett barn med FOP. Eleven 
kanske kan slippa gymnastiken, gå på anpassad gymnastik (ett program specialinriktat på honom 
eller henne), eller gå till en sjukgymnast. Ett skoldistrikt ordnade det så att ett barn med FOP 
kunde få gymnastikbetyget tack vare en särskild simkurs vilket hjälpte hennes fysiska utveckling 
på så många sätt. 
 

Rast och skolgård: För ett barn med FOP är säkerheten den viktigaste faktorn. Om barnet har en 
assistent ska han eller hon finnas i närheten av barnet och försöka bedöma säkerheten runt barnet 
kontinuerligt som till exempel om det finns saker att snubbla över, springande barn o.s.v. Det är 
viktigt att försöka hitta metoder för barn med FOP att delta i aktiviteter som barnen sätter igång 
trots att det finns en vuxen i närheten. Detta blir allt svårare ju äldre barnen blir för de börjar 
snart hitta på sina egna lekar och i de flesta lekar ska man springa, klättra, jaga, brottas eller 
något annat som barnet med FOP kanske aldrig kommer att kunna göra på ett säkert sätt. För att 
försöka få med andra barn i det som barnet med FOP leker kanske en förälder eller lärare kan ha 
med särskilda material eller utrustning som alla kan leka med under rasten som sandleksaker, 
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spadar med långa handtag för sandlådor, stora utekritor för att rita på asfalten eller för att spela 
luffarschack på väggen eller marken, mjuka bollar för fotboll, kastlekar o.s.v. 

 Tanken är att skapa lekar som är roliga, säkra och attraktiva. 
 
Fritidsaktiviteter: Barn med FOP bör få möjlighet att delta i lämpliga fritidsaktiviteter om de 
erbjuds till andra elever. Skoldistriktet kan dessutom bli skyldigt att betala för en assistent att 
närvara vid dessa aktiviteter. Detta kan bero på ett barns utbildningsklassificering och på 
föräldrarnas förhandlingsförmåga. 
 

Transport: Om ett barn med FOP ska åka med bussen ska bussvakten få information om FOP 
och inse behovet av säkerhet och säkerhetsbälten och få tillfälle att ställa frågor. Vissa barn som 
har FOP får färdtjänst från dörr till dörr i stället för att hämtas vid bushållsplatsen något som för 
med sig risken att bli tvungen att gå och sedan behöva vänta på bussen. 
 

Säkerhetsregler: Det är viktigt att de andra barnen i klassen undervisas om de särskilda FOP- 
relaterade säkerhetsreglerna. Antingen kan läraren eller en förälder tala till barnen med ett språk 
de kan förstå och berätta lite för dem om FOP och påminna dem om att alltid skjuta in stolen 
under bordet, hänga upp jackorna så att ingen snubblar på dem, inte knuffa varandra för att 
komma in i klassrummet o.s.v. Föräldrarna bör också diskutera med skolan hur de ska ta hand 
om ett barn som har FOP under brandövningar, riktiga eldsvådor och andra nödsituationer som 
kvävningsolyckor. 
 

Lärarmöten: För att sprida rätt information om FOP och barnets behov kan föräldrarna möta inte 
bara barnets lärare och terapeuter utan också annan skolpersonal som matsalspersonalen, 
vaktmästare och andra lärare. 
 

"Känslighetsmöte:"Att undervisa alla om FOP–elever, föräldrar, alla anställda på skolan, i ett 
tidigt stadium kan minska retande och mobbning senare. Ett känslighetsmöte kan vara så enkelt 
som ett möte med klasskamrater och personal, en allmän morgonsamling eller något mitt 
emellan. Det kan vara ett bra tillfälle att undervisa skolan om FOP och frågor som uppstår kring 
hur det är att leva med en kronisk sjukdom. 
 

Kommunikation: En del föräldrar har skrivit brev till föräldrarna till barnen i samma årskurs som 
barnet som har FOP och förklarat vad FOP är och hur det påverkar deras barn. Detta är ett sätt att 
se till att de andra föräldrarna har korrekt information om FOP, och inte bara 
andrahandsberättelser från barnen. Eftersom du startade kommunikationen med ett brev kan det 
bli mycket lättare för andra föräldrar att tala till dig om ditt barn och FOP. 
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Nödinformation: IFOPAs nödinformationskort om FOP ska finnas i klassrummet tillsammans 
med ytterligare kontaktinformation till alla som bör tillkallas i en nödsituation som till exempel 
mamma, pappa, barnläkaren o.s.v. 

Gymnasiet och övergångar mellan olika stadier 
Läsning, skrivning, forskning, att tänka självständigt samt aktiviteter utanför skolan spelar alla 
en roll här. För att hjälpa elever med FOP att klara av skolan bör tidigare anpassningar ses över 
och se om de är de mest aktuella och bästa alternativen som finns. Det kan också vara så att nya 
orosmoment har stött till såsom övergången till livet efter gymnasiet och/eller arbetslivet. 
 

Personlig assistens: För en elev i denna åldersgrupp kommer assistentens arbete att bli utvidgat. 
Hon eller han kanske får hjälpa eleven i matsalen och toaletten (vid behov), bära böcker mellan 
klassrummen, ställa i ordning material (provrör i kemin o.s.v.), göra anteckningar och skriva av 
uppgifter, skriva ned annat arbete när så krävs och hjälpa eleven att förflytta sig runt skolan på 
ett säkert och punktligt sätt. Eleven och assistenten kanske måste lämna klassrummet fem 
minuter tidigare för att undvika de många eleverna i korridorerna. 
 

Utvärdering av behovet av hjälpteknologi (AT): Samtidigt som arbetsbördan ökar stort kanske 
FOP börjar begränsa elevens rörlighet. AT kan nu omfatta rörelseutrustning som rullstol, scooter 
eller käpp och mer teknologisk utrustning som en bärbar dator, mjukvara och hårdvara för lätt 
tillträde, en styrkulsmus som man håller i handen i stället för att rulla på bänken, tangentbord på 
skärmen, programvara som förutsäger ord, Tröga Tangenter för att skriva stora bokstäver med ett 
nedslag och programvara för igenkänning av tal. Datorer som man håller i handen som Palm 
Pilot eller iPAC är också praktiska för elever med begränsad rörlighet. Efter ett par år bör 
ytterligare en djuplodande AT utvärdering genomföras för att se om AT borde uppdateras igen. 
Till exempel kan en dator anpassas till de aktuella behov som en elev har med hjälp av ett 
trådlöst tangentbord, styrkulsmus, Kurzweil programvara som gör att eleven kan skanna en bok, 
läsa den och ta anteckningar på skärmen samt en printer/scanner för hemmet. 
 

Anpassning av prov och läxor: Det kan nu vara dags för ytterligare anpassning av prov och läxor 
som muntliga prov, extra tid, mindre läxor, tillåtelse att lämna in arbete som skrivits på Palm 
Pilot (vilket innebär att det måste tas hem, laddas ned, skrivas ut & returneras till skolan för 
inlämning). 
 

SAT specialarrangemang: Scholastic Aptitude Test (SAT) som ges av Collegeboard.com är ett 
standardtest som alla elever i andra och tredje klass tar på gymnasiet i U.S.A. Resultatet skickas 
till högskolor med avsikten att jämföra elever i avgångsklasserna i hela landet. Preliminary 
Scholastic Aptitude Test (PSAT) är ett ''övnings SAT'' som tas under hösten av den näst sista 

http://collegeboard.com/�
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årskursen. PSAT resultatet används för att nominera National Merit Scholars, studerande med de 
allra bästa resultaten. 
 
Anpassningar för PSAT och SAT kan göras för handikappade elever. The College Board ger 
tillstånd till anpassningen. SYO konsulenten är den person som kan hjälpa dig att ansöka om 
detta till College Board. 
 

Vi känner till följande specialarrangemang som tidigare har gjorts för elever med FOP: Utökad 
tid som till exempel ''full plus halvtid, ‘' vilket innebär 50 % mer än den tid som vanligen tillåts 
för studenter vid ett prov (till exempel, 90 minuter för ett 60 minuters prov); en person för att 
spela in/skriva ned svar; få tillåtelse att röra på sig under ett prov för att motverka fysisk stelhet; 
annan plats att ta provet för att underlätta tillträde eller särskild sittning som till exempel 
tillåtelse att ta SAT på SYO konsulentens kontor; och uppdelad sittning för att underlätta för en 
elev som inte klarar av att ta SAT vid ett enda tillfälle under 4x/2 timma, vilket är den normala 
tiden plus halvtid för ett tre timmars prov, och att eleven därför bör få dela upp provet på två 
tillfällen 2X4 timmar var, helst på två dagar i rad. 
 

Övergång: Statliga skolor är skyldiga att ta hand om övergången till livet efter skolan för elever 
som har en Individuell Utbildningsplan (IEP eller IPE). Övergångshjälpen börjar när eleven är 
14. Eleven och hans/hennes familj ska bestämma vad elevens mål ska vara för framtiden. Skolan 
och representanter för kommunen arbetar med eleven och föräldrarna under de sista åren av den 
statliga skolgången för att förbereda eleven på livet efter studenten. Rehabiliteringstjänsten 
samarbetar med övergångstjänsten under det sista året av gymnasiet. Den övergångstjänst som 
krävs enligt en 504 Plan är inte lika klart beskriven. 
 

Högskolan och arbetslivet 
Högskolan är utbildning efter gymnasiet som till exempel universitet, komvux, teknisk eller 
annan utbildning. Här är några av de resurser som står till ditt förfogande: 
 

DO-IT: DO-IT är en förkortning av Disabilities (Handikapp), Opportunities (Möjligheter), 
Internetworking(Arbete via internet) Technology (Teknologi).  

En fantastisk sida för handikappade studerande som heter DO-IT (Disabilities, Opportunities, 
Internetworking, and Technology) finns på www.washington.edu/doit/. Webbsidan DO-IT 
tillhandahåller information om bland annat följande ämnen: förberedelse för högskolan, sätt att 
finansiera studierna (här finns information om stipendium), strategier för att klara sig på 
högskolan, hur man hittar studentbostäder vid högre studier, hur man använder teknologi för att 
få ut så mycket som möjligt av studierna på högskolan och i yrkeslivet, en lista av DO-IT 
program, o.s.v. 

http://www.washington.edu/doit/�
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"Sarah går vidare till högskolan:" "Sarah går vidare till högskolan'' är en informativ och 
uppbyggande artikel om en ung kvinna med FOP och hur hon lyckas hitta de system och 
ekonomiska stöd som hon behöver för att kunna studera vid högskolan och bo på 
universitetsområdet. Berättelsen visar hur beslutsamhet, envishet och en lång lista över saker 
som måste göras kan hjälpa dig att nå ditt mål. Den publicerades i IFOPAs nyhetsbrev år 2004. 
Du kan läsa den på följande URL: 
http://depts.washington.edu/healthtr/notebook/transitionstories.pdf 
 

Disabled Student Services Office eller DSS (servicekontor för studerande med handikapp): Varje 
högskola och universitet som betalas i US-dollar (nästan alla högskolor) har ett kontor som där 
man ser till att dokumenterat handikappade studerande får den hjälp de behöver. Hjälp som till 
exempel kan vara något av följande: någon som tar anteckningar, hjälper till vid laborationer, 
grupplaborationer, att klassrum flyttas till en plats som en handikappad kan ta sig till, extra tid 
för tentamina, scanningservice, datorer med särskild hjälpteknologi (som tangentbord på 
skärmen, röstinput, styrkulsmus o.s.v.), samt textböcker på CD. 
 

Det som följer är en lista över resurser som finns i USA. Andra länder har eventuellt 
liknande resurser. 
 

Departementet för Yrkesrehabilitering (Department of Vocational Rehabilitation, eller DVR 
eller VR): Vocational Rehabilitation (Yrkesrehabilitering) är ett program som stöds av den 
amerikanska federala regeringen. Det sköts av varje stat separat. VR:s mission är att underlätta 
för handikappade att hitta och få behålla ett arbete. Om en person har rätt till detta, något som 
bedöms utifrån handikappets svårighetsgrad och är inkomstprövat kan VR betala för 
undervisning och böcker, hjälpteknologi (som till exempel den senaste datahårdvaran och 
programvaran), rörelsehjälp, transport, hörselapparat, assistent vissa timmar och ytterligare hjälp 
att erbjuda utbildning inom den typ av arbete som han eller hon vill utföra. Leta efter 
kontaktinformation i telefonkatalogen på ”State” eller sök efter ''Vocational Rehabilitation + (din 
stat)'' på Internet. 
 

Juridiska rättigheter: Enligt avsnitt 504 i lagen för rehabilitering från år 1973 och lagen för 
amerikaner med handikapp från år 1990, ''får ingen uteslutas från deltagande, förvägras förmåner 
eller bli föremål för diskriminering i något program eller aktivitet hos en allmän enhet 
uteslutande på grund av hans/hennes handikapp om han/hon på annat sätt har behörighet till 
posten.'' Dessa rättigheter gäller alla som har ett handikapp och gäller i hela samhället. 
 

Ticket to Hire: Ticket to Hire är en gratis, rikstäckande hänvisningsservice vars mål är att 
assistera arbetsgivare att finna motiverade, kvalificerade arbetare med handikapp som är 
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inskrivna i en amerikanska socialstyrelsens Ticket to Work Program. Ticket to Hire är en 
rekryteringskälla för arbetsgivare som sammankopplar arbetsgivare med Arbetsförmedlingar i 
deras kommun som eventuellt har kandidater villiga att ta ett arbete. Du måste vara registrerad 
hos Employment Network eller State Vocational Rehabilitation Agency för att kunna 
rekommenderas för ett jobb med Ticket to Hire. Arbetsgivare, Arbetsförmedlingar, och State 
Vocational Rehabilitation Agencies kan få information om TICKET TO HIRE genom att ringa 
866-TTW-HIRE, eller 866-889-4473 (V/TTY) eller E-posta till tickettohire@earnworks.com. Se 
även www.earnworks.com. 

 
Supplemental Security Income (Socialbidrag) (SSI): SSI är ett behovsprövat program som 
betalar en månadslön till handikappade personer. Familjeinkomst och tillgångar är faktorer som 
räknas med vid avgörande om huruvida en person är berättigad till SSI. Vid 18 års ålder får en 
person ha upp till $2000 i tillgångar och ändå vara berättigad till SSI. Personer som får SSI- 
förmåner är också berättigade till sjukförsäkringen Medicaid och personlig assistent. 
Socialtjänsten har också andra program som du kan ha rätt till såsom Socialtjänstens 
Överlevnadsbidrag och Socialtjänstens handikappsbidrag. För ytterligare information, var god se 
www.ssa.gov eller ring 800-772-1213. 
 

Hur man hittar praktiska saker 
För mer information om FOP och skolan samt idéer om eventuell hjälp, se följande: 
 

Kapitel 25, ''Att hitta resurser, ‘' innehåller en lista över saker som kan vara till hjälp i skolan 
eller livet i allmänhet. 
 

IFOPA's Catalog of FOP Resources finns på IFOPA webbsida på www.ifopa.org. Se avsnitt om 
”Elektronik” för datorrelaterade saker, ”Informationsresurser” för information om barn och 
ungdom och ''Utbildning och fritid.'' 
 

Amerikanska lagar gällande undervisning av 
handikappade barn 
I USA finns det ett flertal lagar som försäkrar särskilda tjänster för barn med handikapp och 
dessa gäller under hela skoltiden, från dagis till studenten. Den mest åkallade lagen är lagen om 
Undervisning för Personer med ett Handikapp (IDEA), den federala lag som kräver att statliga 
skolor erbjuder lämplig statlig undervisning till alla berättigade barn med handikapp i den minst 
restriktiva omgivning som är lämpad för hennes eller hans individuella behov. Om barn bedöms 
behöva specialutbildning enligt denna lag får de en Individualiserad Utbildningsplan eller IEP. 
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Den andra lagen som gäller deltagande för barn med specialbehov är Avsnitt 504 av lagen för 
rehabilitation från år 1973, den federala lagen som förbjuder diskriminering på grund av 
handikapp på institutioner som får ta emot federala medel som till exempel skolor. Denna lag 
kräver ''lika behandling'' för alla elever även de med handikapp. Barn som åtnjuter tjänster enligt 
denna lag får en skriftlig ''504 Plan''. För mer information om dessa lagar och flera andra frågor i 
samband med att uppfostra barn med specialbehov var god se www.wrightslaw.com, en 
ovärderlig webbsida som tillhandahåller lättförstådd information för föräldrar om undervisning, 
specialundervisning, representation och hur man framgångsrikt hanterar 
undervisningsbyråkratin. 
 

Vilken av dessa lagar som bäst motsvarar situationen för ett visst barn med FOP beror på flera 
faktorer såsom fysiska symptom, akademisk begåvning och de standarder som gäller i den stat 
där barnet bor. Skoldistriktet kan besluta att en elev med FOP behöver assistans i form av 
specialundervisning i enlighet med IDEA därför att FOP anses utgöra ett 
”undervisningsförhinder” som endast ett stort utbud av tjänster kan klara av såsom en 
heltidsassistent, sjuk & arbetsterapi, hjälpteknologitjänster och/eller transport dörr till dörr. Å 
andra sidan vägrar vissa skoldistrikt att klassificera ett barn med FOP på detta sätt såvida inte 
barnet inte har uppnått den nivå som de andra barnen har i samma årskurs d.v.s. uppvisar ett 
”akademiskt” handikapp. 
 

För att försäkra sig om den nödvändiga hjälpen på ett effektivt sätt är det mycket viktigt att 
föräldrarna lär känna de personer som har att göra med specialundervisning och handikapp i 
deras skoldistrikt. Föräldern kan be om råd från lärare, rektorn, föräldrarepresentanten för 
handikappade barn (om en sådan finns), specialundervisningskontakten på skolan (som till 
exempel läraren i resursrummet), och föräldrarna till andra barn med handikapp. Det är 
naturligtvis till stor hjälp att känna till statliga och federala lagar för att underbygga dina krav på 
tjänster och hjälp. Webbsidan Wrightslaw som nämndes tidigare (www.wrightslaw.com) har en 
“gula sidorna” per stat med resurser som kan vara till hjälp för dig. Exceptional Parent 
Magazine, en annan fantastisk resurs för föräldrar med barn i skolåldern som har specialbehov 
och/eller en kronisk sjukdom har också en fantastisk resursguide per stat. Var god se 
www.EParent.com för mer information. Oavsett förälderns kunskap om specialutbildning är det 
viktigt inse att takt, ömsesidig respekt och en önskan att informera om FOP kan räcka långt för 
att se till att barnet får vad han eller hon behöver för att klara sig i skolan. 
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25. 
Att hitta resurser 

Av Sharon Kantanie 
 

esurser för människor med handikapp är numera mycket lättare att hitta än på den tiden 
då vi inte hade kataloger och internet. 
Men när det gäller de speciella behoven för FOP, är det inte alltid så lätt att hitta rätt 
manick eller verktyg. Här är några förslag som kan göra sökandet lite lättare. 
En av de första resurserna som många familjer kan vända sig till idag är andra familjer 

som lever med FOP. Även om familjerna befinner sig långt från varandra geografiskt sett så 
finns hjälp att få per telefon eller en e-post. Ett sätt att nå många familjer är via FOP-online, en 
nyhetsgrupp via e-post. Det är mycket lättare att se efter om någon har stött på samma problem i 
stället för att försöka uppfinna hjulet igen och börja om från början. Du kan få höra om unika 
uppfinningar som glasshållare, automatiska sidovändare, en golfklubbsgaffel eller läsa om hur 
andra familjer handskades med så olika frågor som skolan eller om det är okej att göra hål i 
öronen. För mer information om FOPonline, kontakta IFOPA på 407-3654194 eller e-post 
together@ifopa.org. 

En annan bra resurs är IFOPAs katalog med FOP resurser som finns på IFOPA webbsida 
www.ifopa.org. Det är en databas med verktyg och manicker såsom saker som använts av 
medlemmar i IFOPA men även noga utvalda saker från utrustningskataloger, webbsidor och 
personliga rekommendationer. Om du inte har internet kan du kontakta IFOPA så hjälper de dig 
gärna. 

Vad gör man om man ändå inte kan hitta det man söker efter? Ja då hjälper det om man 
är uppfinningsrik. Om du har tillgång till internet, gå till den sökmotor du tycker bäst om (som 
till exempel Google). Tänk på ord som beskriver det du letar efter. Att skriva in en bra 
sökbeskrivning är en viktig komponent om du vill hitta det du söker snabbt. Om du är vag så får 
du kanske för många svar och de länkar som skulle vara mest till hjälp kanske inte finns på de 
första sidorna. Om du inte ser vad du behöver kan du försöka ändra dina sökord. Ibland kommer 
det upp en länk som kanske inte är precis vad du behöver just nu men som verkar intressant eller 
kan vara något som kan vara bra vid ett senare tillfälle. En riktigt uppfinningsrik person sparar 
även den informationen! 

En annan bra metod är att ställa frågor till personer som känner till dina behov. 
Arbetsterapeuter kan vara till stor hjälp för personer med FOP för de har tillgång till information 
om särskilda saker som kan hjälpa en person att bli mer självständig. En doktor kan hjälpa dig 
med hälsofrågor eller kanske att hitta en vårdgivare om du söker efter hjälp.  

R 
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En lärarassistent kan, förutom att tillhandahålla hjälp, känna till ett verktyg som kan ge större 
självständighet. 

Handikapptidskrifter är också en god resurs. Tänk efter om du borde spara vissa utgåvor– 
om man betänker den progressivitet som utmärker FOP kan kanske något du läste om för flera 
månader sedan plötsligt komma till användning. Överväg också att registrera dig på 
utskickslistan hos ett företag som tillverkar eller säljer produkter för handikappade personer. I 
slutet på denna artikel finns en lista över resurser. 

Men glöm inte de små grå. Tänk efter om du eventuellt kan lösa ett problem själv som till 
exempel hitta på en manick som inte finns ännu. Resultatet behöver inte vara särskilt sofistikerat 
förutsatt att jobbet blir gjort. Om du har en idé men inte har kunskapen att bygga något själv kan 
du försöka hitta en ingenjör eller snickare. En person med FOP gjorde så och utvecklade en säng 
som kan resas till stående läge. En mamma beställde en specialtillverkad cykel till sin dotter där 
hon anpassade koncept som hon sett på andra cyklar för barn med särskilda behov. 

FOP kräver ofta att man tänker '' utanför ramarna '' och är kreativ. Varje person har olika 
behov och olika produkter och tjänster finns i olika länder. Förhoppningsvis har denna artikel 
givit dig en utgångspunkt varifrån du kan börja hitta saker du behöver. Fortsätt att läsa för att få 
fler idéer om vem du kan vända dig till för att få hjälp. De resurser som vi har beskrivit 
innehåller information från IFOPA medlemmar jorden runt och även information från IFOPA's 
Catalog of FOP Resources, som finns på IFOPA webbsida på www.ifopa.org. (Titta online för 
bilder och mer information.). 
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Badrum och bad 
 

Artikel Beskrivning Var man kan få tag på den 

Mangar hissar, "Mangar 
Booster" och "Pillow Lift" 

Hissar Tel: 01544 267674 i Storbritannien 

Rem för att förflytta sig i sängen Remmar som är till hjälp för 
personer som vill röra sig i 
sängen 

Finns eventuellt hos 
hjälpmedelscentralen 

Kuddar och madrasser Här finns många olika alternativ. Se "Staying comfortable" i 
"Miscellaneous topics from head to 
toe" i kapitel 12. Se också IFOPAs 
Catalog of FOP Resources, som finns 
hos www.ifopa.org. 

Vertikalsäng – alternativ 1 Säng som kan resas till 
stående läge 

Logic move Stand-Up bed från 
www.auforum.com eller 
international@auforum.com; 
finns i Europa 

Vertikalsäng – alternativ 2 Säng som är 
specialanpassad för att 
kunna resa en person till 
stående läge 

www.ottobockus.com eller 800-328-
4058 (internationellt företag, säng 
specialanpassas av ett företag i 
Tyskland) 

Vertikalsäng – alternativ 3 Säng som är 
specialanpassad för att 
kunna resa en person till 
stående läge 

Kontakta IFOPA för mer 
information, som t.ex. en artikel om 
dessa sängar 

Snabbtelefoner Praktisk för att påkalla 
uppmärksamheten under 
natten (eller när som helst). 

En snabbtelefon inköpt i butik går 
bra eller en professionellt installerat 
telefon system. Ett alternativ är ett 
Panasonic PBX telefonsystem som 
ofta används på kontor. Detta är ett 
mycket flexibelt alternativ som kan 
erbjuda personsökare från rum till 
rum eller inom hela huset med det 
är också mycket dyrare och kan 
kräva yrkesmässig installation. 

Kranvridare Gör att en person med begränsad 
rörelse kan nå och vrida på 
kranen 

Hemmagjord med ett gångjärn, stång 
och  Styrofoam (Se IFOPA's Catalog 
of FOP Resources, Som finns på  
www.ifopa.org.) 

Anpassning av tvättstället Gör det möjligt för en person med 
begränsad rörlighet att sköta 
kranen  

Installation av en svanhalskran med 
separata reglage som kan sättas fast 
på framsidan av skåpet. (Se IFOPA's 
Catalog of FOP Resources, som finns 
på www.ifopa.org.) 

Kohler "Touchless Faucets" och 
Delta "e-Flow" kran 

Kranen läser av när en person 
finns i närheten och vrider 
automatiskt på/av kranen 

www.kohler.com eller 
www.deltafaucet.com 
Kontakta en återförsäljare av Kohler 
eller Delta där du bor 
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Vitra väggmonterad 
toalett 

Kan monteras på lämplig höjd för 
personen i fråga 

www.vitra.com 
Kontakta en återförsäljare av Vitra där du 
bor 

Upphöjda toalettsitsar Kläms på toaletten för att höja 
sitsen  

Kontakta en hjälpmedelscentral där du bor 

Washlet Toalettsits med inbyggd bidet 
(vattensköljning) 

www.washlet.com eller kontakta 
återförsäljare av Toto 

Clessence "Advanced 
Toilet Seat" 

Bidetsits som passar på de flesta 
toaletter med både bakre och 
främre sköljning 

www.ncmedical.com eller 800-8219319 

Toilevator Installeras under en standard 
toalett och lifter höjden 3 1/2 tum 

www.ncmedical.com eller 800-8219319 

Handräcke i badrummet För säkerhet i badrummet www.ottobockus.com eller 800-3284058 
(internationellt företag) 

Inrullningsdusch Saknar tröskel för lättare åtkomst www.barrierfree.org, 877-717-7027, 
www.clarkmedical.com eller 800-8895295, 
Silcraft på 800-348-4848. 
Kan också installera en inrullningsdusch (en 
tum tjocka, oglaserade kakelplattor 
rekommenderas för att förebygga halkning) 
 

Oximed Anpassar badrum, särskilda 
sängar, madrasser o.s.v. 

www.oximed.com.br 
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Datorartiklar  
Artikel Beskrivning Var det går att få tag på den 
Targus Trådlösa 
Multimedia Presenter 

Trådlös styrkula med extra 
presentationsfunktioner www.targus.com 

Styrkulor 

Finns med eller utan sladd, ett sätt 
att använda datorn utan att 
använda en mus 

Kensington 
(www.kensington.com) och 
Logitech (www.logitech.com) 
tillverkar båda styrkulor 

Styrkulemus Pro 
Utformad som ett 
ergonomiskt alternativ till 
musen 

www.rollermousepro.com 
Demonstration och online video 
finns 

Tangentbord på skärmen 

Tangentbord på skärmen, 
Skriv utan att använda 
musrörelser, 
ordgissning 

www.lakefolks.org/cnt (för PC), 
www.ahf-net.com/reach.htm (för 
PC) eller 
www.assistiveware.com/keystrokes. 
php (för Mac), 

BAT tangentbord 

Tangentbord kan skötas med en 
hand 

www.infogrip.com eller 800-397-
0921 (See IFOPA's Catalog of FOP 
Resources, som finns på 
www.ifopa.org.) 

Ergonomiskt tangentbord 
Många företag tillverkar 
ergonomiska 
tangentbord. 

www.ergonomicsmadeeasy.com 

Programvara 
för 
röstigenkänning 

Använd en dator genom att tala i 
en mikrofon 

Naturally Speaking (PC) och Via 
Voice (PC och Mac) på 
www.nuance.com, iListen (Mac) 
påwww.macspeech.com 

Hemkontroller 
Röstaktiverade datasystem kan 
kontrollera nästan allt i din 
omgivning 

www.multimediadesigns.com eller 
888-353-3996 

Ergomart datormontering 
Kan höja, sänka och luta 
dataskärmen. Kan monteras på 
väggen eller skrivbordet 

www.ergomart.com 

Inställbart 
tangentbordsfack 

Gör det möjligt för användaren att 
ha tangentbordet på 
anpassningsbar nivå, kan också 
lutas 

Flera företag tillverkar dessa:  
www.humanscale.com, 
www.neutralposture.com, 
www.ideaatwork.com 
 

Abledata databas Databas över utrustning www.abledata.com eller  
800-227-0216 

RESNA (Rehabilitation 
Engineering & Assistive 
Technology Society of 
North America) 

Projekt för teknisk 
assistens www.resna.org eller  

703-524-6686 

National 
Council on 
Independent 
Living 

Utvärderar dina behov och hjälper 
dig hitta ekonomisk hjälp www.ncil.org eller 877-525-3400 
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Matlagning och att äta 
 
 

Artikel Beskrivning Var de finns att få tag på 

Personliga mixers Praktiskt för personer med 
fugerad käke 

Se lokala butiker som säljer 
köksartiklar. 

Mini matberedare/skärmaskin Praktiskt för personer med 
fugerad käke 

Se lokala butiker som säljer 
köksartiklar. 

Sure Fit food guard 
Går att sätta fast på tallrikar, för 
de som behöver sleva upp maten 
för att få upp den 

www.ncmedical.com eller  
800-8219319 

Stir Chef Rör automatiskt i grytan www.chefscatalog.com 

Comfort Grip gaffel Gaffel med förlängning, vinklad 

www.ncmedical.com eller  
800-8219319; artiklar som endast 
finns i "Functional Solutions" 
katalogen och som måste beställas 
genom att ringa återförsäljaren direkt

Golfklubbsgaffel Fork with extension 
Hemmagjord med gaffel, ett skaft 
från en golfklubba som kapats av till 
lämplig längd och epoxi 

Skaffel Gaffel och sked i ett verktyg Hemmagjord – svetsa ihop en 
gaffel och en sked  

Rocker knivar Kan användas med en hand www.ncmedical.com eller  
800-8219319 

Snurrande köksredskap Redskapen snurrar och håller 
maten på en nivå 

www.sammonspreston.com eller 
800-323-5547 

Flexibla  köksredskap Har flexibla handtag upp till 14 
tum långa 

www.sammonspreston.com eller 
800-323-5547 

Långa sugrör Längre än vanliga sugrör 

Whistle Sippers från Abilitations 
800-850-8602 eller klara, flexibla 
sugrör av plast från 
www.ncmedical.com eller 800-
8219319, 
www.sammonspreston.com eller 
800-323-5547 

Spillsäkra muggar Kan användas i liggande läge www.sammonspreston.com eller 
800-323-5547 

Drink-Aide Isolerad vattenflaska med 
funktion som stoppar spillning 

www.drink-aide.com eller 800-336-
7022 

Artiklar till hjälp vid matintag Anpassade gafflar, skedar o.s.v. www.expansao.com 
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Påklädning och personvård 
Artikel Beskrivning Var den finns att få tag på 
Borste med långt handtag Hemmagjord så att borsten 

kan anpassa efter personens 
behov 

Hemmagjord av ett rör och en borste. 
Slipa ned handtaget så att borsten passar 
i röret och sätt fast med en skruv. Se 
IFOPAs Catalog of FOP Resources, som 
finns på www.ifopa.org med illustration. 

Borstar och kammar med 
långa handtag - alternativ 2 

Med handtag på upp till 14 1/2 
tum, Alternativ finns med en 
specialborste för att tvätta 
långt hår 

www.ncmedical.com eller 800-8219319 

Påklädningspinne Lång pinne med olika krokar 
på varje ända. Kan användas 
kreativt för många olika 
ändamål. 

De flesta hjälpmedelscentraler bör ha 
denna artikel. Finns också i kataloger och 
på internet. Ihopfällbar/bärbar 
påklädningspinne finns på 
www.ncmedical.com eller 
800-821-9319 

Skohorn med långt, flexibelt 
handtag 

Kan användas i stående eller 
sittande läge 

Make Life Easier, www.make-life-
easier.com på 
800-522-0227 

Sockhjälp Praktisk för de som har svårt 
att nå. Mer rigida modeller 
fungerar bättre är flexibla 
modeller 

www.ncmedical.com eller 800-8219319 

Elastiska skosnören Elastiska skosnören sträcks ut 
så att det kanske inte blir 
nödvändigt att knyta/knyta upp  

www.ncmedical.com eller 800-8219319 

Hårtorkställ Inställbart i höjdled med 
flexibel svanhals. 

www.homefocuscatalog.com eller 800-
634-9585 

Tandborsthållare Hemmagjord förlängning Hemmagjord, använd en stav, vattensäker 
tejp och vid behov, en artikel som används 
för att göra plats mellandymlingen och 
tandborsten så att borsten lättare kan 
passa i laddaren som kan ha speciella 
behov vad gäller kläder 
 

Kläder för handikappade 
personer 
 

Flera företag designer kläder för 
handikappade 

www.ableapparel.com 
www.adaptationsbyadrian.com 
www.rolli-moden.com 
www.makoa.org/clothing.htm 
www.supportplus.com 
www.special-clothes.com 
www.speciallyforyou.net 
www.wheelchairjeans.com 
 

http://www.ifopa.org/�
http://www.ncmedical.com/�
http://www.ncmedical.com/�
http://www.make-life-easier.com/�
http://www.make-life-easier.com/�
http://www.ncmedical.com/�
http://www.ncmedical.com/�
http://www.homefocuscatalog.com/�
http://www.ableapparel.com/�
http://www.adaptationsbyadrian.com/�
http://www.rolli-moden.com/�
http://www.makoa.org/clothing.htm�
http://www.supportplus.com/�
http://www.special-clothes.com/�
http://www.speciallyforyou.net/�
http://www.wheelchairjeans.com/�
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Ändringar av jackor 
 

Ändringar som kan göras av en 
skräddare 
 

Sätt en dragkedja i ryggen på en jacka 
(fungerar inte med huvor), anställ en 
skräddare att klippa ut en del av ärmen 
och sätt i kardborrband i sömmarna under 
ärmen – förläng kardborrbanden en bit 
ned på ärmen, glidande foder, speciellt i 
ärmarna kan göra att det blir lättare att få 
på sig jackan 
 

Alternativa jackor 
 

Butiksköpta jackor och capes  Leta efter jackor med breda axlar och 
djupa ärmhål (Lands End kan beskriva 
detaljerna på deras jackor), Jackor med 
thinsulate är varma utan att de blir bylsiga, 
jackor för snowboarding har 
dragkedjor/ventilation under armarna 
(Campmor katalog på 800-CAMPMOR har 
jackor med dessa detaljer), Capes finns 
ibland att få tag på i lokala butiker och 
finns också hos cascobaywoolworks.com 
or www.ebay.com 
 

Artiklar för rakning, borstning 
av hår o.s.v. 

Företaget säljer också artiklar för 
att äta och rullstolar 

www.expansao.com 

http://www.ebay.com/�
http://www.expansao.com/�
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Handikappsanpassning av hemmet  

Artikel Beskrivning Var det går att få tag på den 

“Sesam öppna dig” handtag Öppnar och stänger dörrar www.opensesamedoor.com eller 
800-673-6911 

Dörrgångjärn monterat lite vid 
sidan 

Speciella gångjärn som utvidgar 
dörröppningen med 2 tum och underlättar 
tillgängligheten för rullstolar 

www.dynamic-living.com  
888-9400605 

Magic motion dörrhandtag Gör det möjligt att öppna en dörr utan att 
vrida på ett handtag (tryckhandtag kan 
också vara praktiska!) 

www.dynamic-living.com eller 
 888940-0605 

Rörelseaktiverad 
ljusströmbrytare från 
Leviton 
(närvarosensor) 

Rörelseaktiverad ljusströmbrytare Home Depot eller www.leviton.com 

Förlängare till strömbrytare på 
väggen 

Ett långt handtag sätts på strömbrytaren 
för att göra det lättare att sköta för de 
som har svårt att nå. 

www.dynamic-living.com eller 
 888940-0605 

Barnströmbrytare Självlysande förlängning till strömbrytaren www.leapsandbounds.com  
800-477-2189 

"Var-som-helst-strömbrytare" Fjärrkontroll för lampor och 
köksmaskiner 

Home Depot eller www.leviton.com 

Hemautomatisering Hemautomatisering kan betyda 
automatisering av lampor, videoutsändning 
i hela huset (så att du inte behöver sätta i 
Dvd, CD, o.s.v. manuellt), och nästan allt du 
kan föreställa dig 

Kontakta ett företag som 
specialiserat sig på 
hemautomatisering. 

QRO Systems "Home 
Manager" 

Övervakar dörrar, TV, video, telefon, 
köksmaskiner o.s.v. med fjärrkontroll 

01 473 212218 i Storbritannien 

Wheelovator hemmahiss Hiss kan göra det lätt att komma in i 
hemmet 

www.wheelovator.com eller  
800-9685438 

Hemhissar Finns i olika storlekar. Om du behöver 
installera en bör du överväga en större 
storlek så att det går att transportera en 
elektrisk rullstol. 

Kontakta ett företag som installerar 
hissar och rulltrappor där du bor. 

Sänkbar klädstång Klädstången går att sänka till en 
åtkomlig höjd 

www.organizeit.com eller  
800-2107712 

AD-AS tvättställ, skåp och 
spishäll inställbara i höjdled  

Kan höjas och sänkas genom att trycka på 
en knapp 

www.ad-as.com eller 800-957-2720 

Idea Center Utbud av produkter från företag som 
betonar universal -design och 
tillgänglighet   

www.ap.buffalo.edu/idea/ 
Brightideas/ 

Wheelchair.net Länkar för ett 
liv i samhället 

Utbud av produkter från företag som betonar 
universal design och tillgänglighet   

www.wheelchairnet.org/WCN_ 
Living/homemod.html 

INFINITEC (Infinite Potential 
Through Assistive 
Technology) 

Utbud av produkter från företag som betonar 
universal-design och tillgänglighet   

www.infinitec.org/live/ 
homemodifcations/basics.htm 

Handikappsresurser Samling av webbsidor som ger råd och 
hjälp vid byggnation eller anpassning av 
hemmet 

www.disabilityresources.org/ 
ARCHITECTURE.html 

Nationell lista över resurser 
för handikappsanpassning 
av hemmet 

Lista över resurser för 
handikappanpassning av hemmet i U.S.A. 

www.usc.edu/dept/gero/nrcshhm/ 
telefonlista 

http://www.opensesamedoor.com/�
http://www.dynamic-living.com/�
http://www.dynamic-living.com/�
http://www.leviton.com/�
http://www.dynamic-living.com/�
http://www.leapsandbounds.com/�
http://www.leviton.com/�
http://www.wheelovator.com/�
http://www.organizeit.com/�
http://www.ad-as.com/�
http://www.ap.buffalo.edu/idea/�
http://www.wheelchairnet.org/WCN_�
http://www.infinitec.org/live/�
http://www.disabilityresources.org/�
http://www.usc.edu/dept/gero/nrcshhm/�
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Kontor och skola  

Artikel Beskrivning Var det går att få tag på den 

Lutande tavlor Kan ställas in i vinkel så att en 
person kan arbeta i olika vinklar. 

se 
www.tifaq.org/accessories/slantboar 
ds.html för olika alternativ. 
Healthbydesign.com tillverkar en 
modell som kan gå från sittande till 
stående. Lutande tavlor eller 
lästavlor finns i många kataloger för 
handikappade. 

Chalkworks griffeltavla Tillverkas av Cadaco, 11 tum 
lång, finns också 18 tum lång 
med krithållare 

Bed, Bath and Beyond 

Intellitools Mathpad erbjuder barn som har 
svårt att skriva en möjlighet att 
lösa mattetal på en dataskärm 

www.intellitools.com eller 
 800-5476747 

Ergoquest arbetsstationer Datorbord som använder ett bord 
som fungerar med en vilstol eller 
i sängen 

www.ergoquest.com eller  
888-2982898 

Arbetsstationer 
inställbara i höjdled  

Ställ in höjden antingen med en 
vev eller elektroniskt, vissa har 
en andra nivå på annan höjd för 
skärm eller tangentbord 

www.ergonomicconnection.com 

Stance Angle chair (stol 
inställbar i olika vinklar) 

Stol som kan ställas in i flera 
lägen bland annat en 
bakåtlutande, stående position 

www.healthpostures.com eller  
800277-1841 

Stol för stående Gör det möjligt för en person att 
arbeta stående med lite stöd 

www.posturite.co.uk 

Ryggsäckar för rullstolen Flera möjligheter. Rem över 
stolen kan användas för 
scooters och elektriska 
rullstolar 

www.advantagebag.com eller  
800556-6307 

Inställbar arbetsyta Arbetsyta kan anpassas till den 
lutning/höjd som behövs 

www.easethepainllc.com 

Family Village Online resurs, skolavsnittet har 
många länkar till pedagogiska 
resurser 

www.familyvillage.wisc.edu 

Kid Source Information för föräldrar till 
handikappade barn i 
relation till skolgången 

www.kidsource.com 

Whizz Kidz Organisation som hjälper 
handikappade barn hemma 
och skolan, i Storbritannien 

www.whizz-kidz.org.uk 

http://www.tifaq.org/accessories/slantboar�
http://www.intellitools.com/�
http://www.ergoquest.com/�
http://www.ergonomicconnection.com/�
http://www.healthpostures.com/�
http://www.posturite.co.uk/�
http://www.advantagebag.com/�
http://www.easethepainllc.com/�
http://www.familyvillage.wisc.edu/�
http://www.kidsource.com/�
http://www.whizz-kidz.org.uk/�
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Att nå 
 

Artikel Beskrivning Var det går att få tag på den 

Scratching hand/Teleskopisk 
ryggkliare 

Scratching hand är praktisk för 
att förlänga armen för att rätta 
till glasögonen, klia sig, nå 
saker o.s.v. 

www.shophometrends.com eller 
 888815-0814 

Verktyg för att nå längre Flera alternativ finns både vad 
gäller längd och stil 

Bör finnas hos 
hjälpmedelscentralen eller 
www.ncmedical.com eller 
 800-8219319 

Påklädningspinne Praktisk för att förlänga armen 
och även för andra syften. 

Bör finnas hos 
hjälpmedelscentralen eller 
www.ncmedical.com eller  
800-8219319 

http://www.shophometrends.com/�
http://www.ncmedical.com/�
http://www.ncmedical.com/�
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Fritid  

Artikel Beskrivning Var den finns att få tag på 

Spelkortshållare och 
automatisk blandare  Gör det lättare att spela kort www.thehouseofcards.com/card_ 

accessories.html 

Glasshållare En håller glasspinnar, den 
andra håller glasstrutar  

Compagnie sidovändare Vänder blad i böcker elektroniskt www.handisurf.net/tourne-pages-
compagnie/index.htm 

Bokhållare 
Håller böcker för att minska 
belastningen av att hålla en bok 
eller se ur en konstig vinkel 

Många kataloger med produkter för 
handikappade säljer bokhållare. 
Kan också finnas lokalt 

Speciella cyklar 

Anpassade cyklar för personer 
med olika handikapp. För 
personer med FOP behöver 
styret mestadels anpassas 

www.rocknrollcycles.com 
www.freedomconcepts.com 
www.haverich.com, 
www.trailmate.com 

Ihopfällbar cykel 
Cykeln anpassas enligt 
personens behov av en 
expert 

Om särskilda cyklar inte finns i ditt 
land kan du visa en cykelförsäljare 
några cyklar du tycker om och be 
honom utforma någonting 

Anpassning av cyklar Ändring av styret och tillägg av 
stödhjul 

Kontakta en loka cykelaffär om hur 
man kan anpassa styret och sätta 
dit stödhjul för att öka balansen 

Broderistativ Brodera utan att behöva hålla 
arbetet 

Kontakta en lokal handarbetsaffär, 
www.levencrafts.co.uk 
www.stitchers-paradise.com 

http://www.thehouseofcards.com/card_�
http://www.handisurf.net/tourne-pages-�
http://www.rocknrollcycles.com/�
http://www.freedomconcepts.com/�
http://www.haverich.com/�
http://www.trailmate.com/�
http://www.levencrafts.co.uk/�
http://www.stitchers-paradise.com/�
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Andra resurser - Internationellt  

Artikel Beskrivning Var det finns att få tag på 

Association Francaise contre 
les Myopathies (AFM) 

Fransk förening för 
neuromuskulära sjukdomar, 
stöd till patienter (Frankrike) 

www.afm-france.org 
eller +33.1.69.47.28.28 

Identites Produktkatalog (Frankrike) www.identites.tm.fr 

Associaton des Paralyses de 
France 

Fransk förening för 
handikappade (Frankrike) 

www.apf.asso.fr 

Handisurf.net Webbsida för handikappade 
(Frankrike) 

www.handisurf.net 

Fondation Garches Webbsida för handikappade med 
många resurser och en lista över 
varor och tjänster (Frankrike) 

www.handicap.org 

T.A.C.Maides Techniques Produktkatalog (Frankrike) +33.2.47.05.73.29 

Franska resurser Information om 
handikappspensioner, 
vårdassistenter och ekonomiskt 
stöd för utrustning 

CCAS i lokala stadshus eller 
Maison du Handicap 

Handicat Information (France) www.handicat.com 

Sökverktyg för artiklar Sök efter artiklar som hjälper 
handikappade 

www.aides-techniques-cnsa.fr 

CIZ Resurser för Nederländerna www.ciz.nl 

Ableize Lista över 
handikapprelaterade 
resurser (Storbritannien) 

www.ableize.com 

Disability UK Lista över 
handikapprelaterade 
resurser (Storbritannien) 

www.disabilityuk.com 

Handikappade personer Vägledning för handikappade 
(Kanada) 

www.pwd-online.ca 

Enablelink Vägledning för handikappade 
(Kanada), ger också ut tidskriften 
Abilities. 

www.enablelink.org 

http://www.afm-france.org/�
http://www.identites.tm.fr/�
http://www.apf.asso.fr/�
http://www.handisurf.net/�
http://www.handicap.org/�
http://www.handicat.com/�
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http://www.ableize.com/�
http://www.disabilityuk.com/�
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Andra resurser - United States  

Artikel Beskrivning Where to find it 

Disability Resources Webbsida med information om 
olika handikapprelaterade ämnen www.disabilityresources.org 

Bandaides and blackboards Sida med information för 
barn, tonåringar, och vuxna. 

www.lehman.cuny.edu/faculty/jfleita 
s/bandaides 

Special Needs Advocate for 
Parents (SNAP) 

Representation, 
egendomsplanering, o.s.v. Ger ut 
ett nyhetsbrev med information 
om olika ämnen 

www.snapinfo.org 

Sammons Preston Katalog/webbsida med 
handikapprelaterade artiklar 

www.sammonspreston.com eller 800-
323-5547 

Dynamic Living Katalog/webbsida med 
handikapprelaterade artiklar 

www.dynamic-living.com eller 888-
940-0605 

Functional Solutions Katalog/webbsida med 
handikapprelaterade artiklar 

www.ncmedical.com eller 800-821-
9319 

United States Resources 
Centra för självständigt boende, 
Yrkesrehabilitering, 
Sjukförsäkring, socialbidrag 

Resurser kan variera beroende på 
stat 

Medication resources Resurser för ekonomisk hjälp 
för betalning av mediciner 

www.freemedicine.com 
www.rxoutreach.com 

Exceptional Parent 
Tidsskrift som kommer varje 
månad för föräldrar med barn 
med specialbehov 

www.eparent.com eller 800-372-7368

New Mobility Tidsskrift om 
handikapprelaterade frågor  www.newmobility.com 

National Family Caregivers 
Association 

Icke vinstgivande förening 
för vårdgivare www.thefamilycaregiver.org 

Council for Disability Rights 

Organisation grundad av en 
mamma till ett barn med FOP, 
webbsida har resurser och 
information om skolgång, 
handikappanpassning av 
hemmet och mer 

www.disabilityrights.org 

 
 
 

 
 
 
Se kapitel 4, ''FOP och rörelseförmågan, ‘' kapitel 13, ''Övriga hälsofrågor från topp till 
tå, ‘' och kapitel 24, ''FOP och skolan: Idéer och resurser'' för ytterligare information. 

http://www.disabilityresources.org/�
http://www.lehman.cuny.edu/faculty/jfleita�
http://www.snapinfo.org/�
http://www.sammonspreston.com/�
http://www.dynamic-living.com/�
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26. 
Tjänster som IFOPA 
tillhandhåller 
 
IFOPA hjälper familjer att klara av de utmaningar det innebär att leva med FOP. 
 

Introduktion 
The International FOP Association, eller IFOPA, är en icke-vinstgivande 501(c)(3) välgörenhets 
organisation till stöd för familjer som lever med en ovanlig genetisk sjukdom som heter 
fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP). IFOPA grundades av Jeannie Peeper, en kvinna 
med FOP, år 1988 med syftet att bryta den isolering som kan bli ett resultat av FOP. IFOPAs mål 
är att ingjuta hopp genom forskning, information och stöd och samtidigt leta efter ett botemedel 
för 
FOP. 
 

IFOPAs mål kan inte uppnås utan hjälp av en fantastisk grupp människor: Våra underbara 
frivilligarbetare, som är generösa med sin tid och sina talanger; FOP familjer, som aktivt samlar 
in pengar; våra goda och generösa bidragsgivare; vårt oerhört engagerade forskningsteam; vår 
generösa styrelse, som styr vår organisation mot både kortsiktiga och långsiktiga mål; och den 
lilla personalstyrkan på IFOPA som arbetar så hårt och engagerar sig så mycket. Tillsammans är 
vi ett oslagbart team. Vi hoppas att du vill vara med och arbeta mot vårt mål att finna en 
behandling och ett botemedel för FOP. 
 

Hitintills har IFOPA donerat mer än fem miljoner dollar till stöd för behandlingar och botemedel till 
forskningen kring FOP vid Pennsylvanias universitet, medicinska fakulteten. För närvarande bidrar 
IFOPA med cirka en halv miljon dollar årligen till FOP-laboratoriet och till att hjälpa till att 
förverkliga drömmen om behandling och botemedel. 
 

IFOPA ägnar sig åt att hjälpa familjer att övervinna de problem som det innebär att leva med 
FOP genom att tillhandhålla följande tjänster. 
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Webbsida 
IFOPA driver en webbsida på www.ifopa.org, som erbjuder både allmänheten och IFOPAs 
medlemmar korrekt information om FOP, om andra familjer som lever med FOP, och om 
utveckling inom den medicinska forskningen. 
 
IFOPA nyhetsbrev 
FOP Connection är IFOPAs nyhetsbrev som kommer en gång i kvartalet. Här finns artiklar och 
bilder på människor med FOP, evenemang för att samla in pengar, utveckling inom forskningen 
och förslag och resurser till hur man lättare kan leva med FOP. Milestones är ett nyhetsbrev för 
bidragsgivare som kommer två gånger om året med fokus på den senaste utvecklingen inom 
forskningen. 
 

Betty Anne Laue/IFOPA Resurscenter 
Betty Anne Laue/IFOPA Resurscenter har fått namnet efter en mycket god vän till FOP 
samfundet, tidigare styrelsemedlem och mormor till FOP medlemmen Ian Cali. Resurscentret är 
en central informationsbank för information om FOP. Den erbjuder vetenskapliga och 
medicinska artiklar, läkemedelspärmar med tillbehör för att samla all personlig medicinsk 
information på ett ställe, nödfallskort med grundläggande information om hur man hanterar 
nödfall och vem man ska ta kontakt med (se kapitel 5 för ytterligare information om både 
läkemedelspärmarna och nödfallskorten), intressanta berättelser om FOP medlemmar och 
insamlingsledare, videos, med mera. En stor del av materialet delas ut gratis men en liten avgift 
tas ut för videofilmerna. Om du önskar en lista över de resurser som finns tillgängliga som till 
exempel papperskopior av Vad är FOP? En vägledningsskrift för familjer och Vad är FOP? En 
vägledningsbok för barn, kontakta resurscentret med hjälp av informationen nedan: 
 

Digitala versioner av båda vägledningsskrifterna finns på IFOPAs webbsida på www.ifopa.org, i 
''Living with FOP'' sektionen. 

 

IFOPA 
P.O. Box 196217 
Winter Springs, FL 32719–6217 
Telefon: 407-365-4194 Fax: 
407-365-3213 
Website: www.ifopa.org E-
mail: together@ifopa.org 

 

http://www.ifopa.org/�
http://www.ifopa.org/�
http://www.ifopa.org/�
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FOPonline: nyhetsgrupp via e-post 
IFOPA uppmuntrar sina medlemmar att registrera sig på FOPonline, en nyhetsgrupp som möts 
via e-post. Här får du möjlighet att dela med dig av dina tankar, undringar och frågor. Det är 
viktigt för FOP- samfundet att hålla kommunikationskanalerna öppna för vi kan bara lära oss av 
varandra om vi delar med oss av våra upptäckter och ger uttryck för det vi känner. Den 
elektroniska utskickslistan är ett sätt att överbrygga de många milen som skiljer oss åt fysiskt. 
Nedan finner du några av de frågor som ofta ställs om utskickslistan. Om du har andra 
funderingar eller vill skriva upp dig på listan, var god kontakta IFOPA på 407-365-4194 eller 
together@ifopa.org. 
 

Vad är en utskickslista via e-post? 
En utskickslista är en automatiserad metod för leverans av meddelande till alla personer som 
skrivit upp sig på e-postlistan med fokus på ett visst ämne. När du sätter upp ett meddelande 
skickas det omedelbart till alla på listan. E-postlistor är det mest effektiva sättet att använda 
internet för gruppdiskussioner. 
 

Vilken typ av information kan en person förvänta sig att hitta på FOPonline? 
FOPonlines huvudmål är att skapa ett onlinesamfund där människor kan posta frågor och få råd 
och stöd från andra familjer och personer som är intresserade av FOP. 
 

Vem kan skriva upp sig på FOPonline? 
Inskrivning på FOPonline är gratis och öppet för alla individer med FOP, familjemedlemmar, 
sjukvårdspersonal eller personer med en personlig koppling till någon med FOP. När du skriver 
in dig ska du skriva in ditt namn, telefonnummer och förhållande till FOP-samfundet. 
 

Hur är det med sekretessen? 
Sekretess är en viktig fråga. FOPs utskickslista har organsiserats på så sätt att medlemslistan inte 
är tillgänglig för deltagarna. Om du inte sätter upp meddelanden har bara administratörerna 
tillgång till ditt namn och din e-postadress. Men när du sätter upp meddelanden kommer 
deltagarna att se din e-post- adress. 
 

Om du talar spanska eller portugisiska kan du gå med i FOPlatinoamerica (Spanska) eller 
FOPbrasil (Portugisiska). För information kontakta info@fundacionfop.org.ar för att få veta mer 
om FOPlatinoamerica eller sosfop@uol.com.br för att få veta mer om FOPbrasil. 
 

Riktlinjerna för FOPonlines nyhetsgrupp finns på IFOPAs webbsida på www.ifopa.org i 
sektionen kallad ”Medlemscentrum”. 
 

mailto:together@ifopa.org�
mailto:info@fundacionfop.org.ar�
mailto:sosfop@uol.com.br�
http://www.ifopa.org/�
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Vi vill också berätta om Pray for FOP Healing, en online-grupp som ger IFOPA medlemmarna 
möjlighet att dela med sig om en önskan om förbön, uppbyggande citat och dikter och att tala om 
hur deras tro hjälper dem. För mer information eller för att anmäla dig, kontakta Theresa Caruso 
på hamsancity@aol.com. Även om denna grupp utgör en del av IFOPAs tjänster är International 
FOP Association (IFOPA) en icke-konfessionell/icke-religiös organisation och därmed bifaller, 
tjänar eller föredrar inte IFOPA någon speciell religiös organisation, praxis, sekt eller idé av 
något slag. 

 

The Quality of LIFE Award (Livskvalitetspriset) 
IFOPAs program som erbjuder information om lagstiftning gällande handikappsrättigheter, 
undervisning, anpassad utrustning, hjälpmedel, lagstadgade rättigheter, påtryckningsverksamhet 
med mera heter LIFE. LIFE är en förkortning av ''living independently with full equality.''(att bo 
självständigt med full jämlikhet) 
 

Förutom att tillhandahålla råd och information, erbjuder IFOPA denna Quality of LIFE Award 
med hjälp av ett speciellt ekonomiskt understöd. Livskvalitetspriset utvecklades för att 
uppmuntra IFOPA medlemmarna att bli lite mer självständiga i deras dagliga liv. 
 

Här följer ytterligare information om hur Quality of LIFE Award fungerar: 

• LIFE Awards är till för IFOPA medlemmar som har betalat sin årsavgift och som har 
bett om att får bli sponsrade och som har tillhandahållit en officiell diagnos på FOP 
till IFOPA. 

• Det finns inga garantier att en begäran kommer att beviljas. Beslutet tas av en 
kommitté och priserna delas ut i den ordning som ansökningarna inkommer tills 
pengarna för programmet tar slut. 

• IFOPA har en fond för att betala för detta anslagsgivande program som LIFE Award 
Fund är. Pengarna till denna fond kommer från bidragsgivare och insamlare bland 
familjerna som riktar sina donationer till LIFE programmet. Donatorer och insamlare 
uppmuntras till att bidra till LIFE Award Fund så att LIFE Awards även i 
fortsättningen kan ges till IFOPA medlemmarna. 

 

För att komma ifråga för en LIFE Award, var god kontakta IFOPA för en ansökningsblankett 
eller ladda ner en ansökningsblankett från IFOPA webbsidan på www.ifopa.org i sektionen 
för”Medlemscenter”. 
 

För mer information om LIFE programmet eller Quality of LIFE priset kontakta IFOPA på 407-
365-4194 or together@ifopa.org. 

mailto:hamsancity@aol.com�
http://www.ifopa.org/�
mailto:together@ifopa.org�
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Familjemöten 
IFOPA är övertygad om vikten att sammanföra familjer som är berörda av FOP som ett sätt att 
dela med sig av information och stöd till varandra. Av denna anledning försöker IFOPA att 
erbjuda ett unikt tillfälle för familjer världen över att träffas på en plats och även att få en tid hos 
Dr. Fred Kaplan, Dr. Eileen Shore, tandläkare, ortodontier, och andra sjukvårdsexperter så att de 
kan diskutera sina medicinska problem som är knutna till FOP. Vi är mycket tacksamma över att 
ha fått ta emot ekonomiskt stöd för våra familjemöten som har hållits år 1991, 1993, 1994, samt 
2004. 
 
Internationellt FOP symposium 
Med syfte att öka kännedomen om FOP och öka stödet jorden runt ger IFOPAs internationella 
symposium familjer, vetenskapsmän, och medicinska exporter möjligheten att komma samman 
och dela med sig av deras kunskap samt att utbyta idéer och erfarenheter. Till skillnad från 
organisationens familjesammankomster är symposierna mycket större, med ett bredare syfte och 
har ofta ett större antal deltagare från hela världen. IFOPA har stått värd för fyra internationella 
symposier om FOP, år 1991, 1995, 2000, samt 2007. 
 

Att se till att det händer något 
Varje dag tar FOP-forskarna ett steg närmare lösningen på hur man stoppar FOP-benen från att 
växa. För att skynda på forskningen på eventuella behandlingar har IFOPA åtagit sig att se till att 
det finns ett konstant flöde av pengar till FOPs Forskningslaboratorium vid Pennsylvanias 
universitet, medicinska fakulteten. 
 

Dessutom fortsätter IFOPA att hjälpa de som lider av FOP på andra sätt. Vi stöder 
medlemskonferenser, informerar allmänheten och de medicinska samfunden, förbinder  

medlemmar genom nyhetsbrev och vår webbsida, hjälper till med att samla in pengar och 
fokuserar på patienternas behov. Utan engagemanget och trofastheten från våra osvikliga 
supporters skulle inte IFOPA kunna leva upp till sina mål. 
 

Stöd för insamling av pengar 
Var gärna med och samla in pengar. Det kan vara jätteroligt och är ett av de bästa sätten att se till 
att framtiden blir ljusare för någon in ditt liv som lider av FOP. Tack vare organisationens 
gräsrotsmentalitet är vi tacksamma för alla typer av idéer för insamling av pengar med allt från 
större evenemang till mysiga middagstillställningar i hemmet. Kom ihåg: Varje pengainsamling 
är viktig, stor, liten eller mitt emellan. 
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Dessutom kan IFOPA hjälpa dig med att samla in pengar genom att tillhandahålla nödvändigt 
informationsmaterial som nyhetsbreven Milestones, IFOPA/FOP ''Snabba fakta'' ark, 
videofilmer, broschyrer, kuvert för bidrag, handelsvaror för att öka kännedomen om FOP och 
hjälp med planering. För mer information, som till exempel skriftliga riktlinjer för vissa 
evenemang och en lista över idéer för insamling av pengar eller om du har frågor om insamling 
var god kontakta IFOPA på 407365-4194 eller together@ifopa.org. 

 
IFOPA framgångar 
Om du skulle vilja veta mer om alla de framgångar som IFOPA har haft genom åren var god 
besök organisationens webbsida på www.ifopa.org. 

mailto:together@ifopa.org�
http://www.ifopa.org/�
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27. 
FOP resurser jorden runt 
För mer information om FOP kan du kontakta följande organisationer, besöka flera webbsidor 
eller gå med i en nyhetsgrupp via e-post. 
 

International FOP Association eller IFOPA 
P.O. Box 196217 
Winter Springs, FL 32719–6217 
Telefon: 407-365-4194 Fax: 407-365-
3213 
Hemsida: www.ifopa.org E-
post: together@ifopa.org 
 

Fundacion FOP (Argentina) 
Bonpland 1964 - Dto 3 PA - (1414) Ciudad Autonoma de Buenos Aires Argentina 
Telefon: 54-11-9-15-4145-5391 or 54-11-4771-7927 
Fax: 54-11-4771-7927 
Hemsida: www.fundacionfop.org.ar 
E-post: info@fundacionfop.org.ar 
 

FOP Brasilen (Brasil/Brazil) 
Rua Pedro de Toledo 129 cj 121 Vila Clementino 
Cep -- 04039-030 
Sao Paulo - SP 
Brazil 
Telefon: 55-11-5539-5817 
Fax: 55-11-5539-5817 
Hemsida: www.fopbrasil.com.br E-
post: sosfop@uol.com.br 

http://www.ifopa.org/�
mailto:together@ifopa.org�
http://www.fundacionfop.org.ar/�
mailto:info@fundacionfop.org.ar�
http://www.fopbrasil.com.br/�
mailto:sosfop@uol.com.br�
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Canadian FOP Families and Friends Network (Kanada) 
101 Brixham Circle 
London, ON N6K 1K9, Canada 
Telefon: 519-641-5742 
Hemsida: www.cfopn.org 
E-post: CanadianFOPNetwork@live.com 
 

FOP-e.V. (Tyskland) 
Fischener Str. 6 87448 Waltenhofen, 
Tyskland Telefon: +49 8303/92 10 
62 Fax: +49 8303/92 10 63 Hemsida: 
www.fop-ev.de E-post: info@fop-
ev.de 
 

FOP Italia (Italien) 
Via Massa, 16 - 38063 Sabbionara d'Avio (TN) 
Italy 
Telefon: 0464685091 
Hemsida: www.fopitalia.it 
E-post: info@fopitalia.it 
 

J-FOP (Japan) 
4-5-45 Takahara, 
Okinawa-shi 
Okinawa, 904-2171, Japan 
Telefon: +81-(0)80.6352,5786 
Hemsida: www.17.ocn.ne.jp/~j-fop 
E-post: j-fop@bridge.ocn.ne.jp 
 

FOP Stichting Nederland (Nederländerna) 
Valkhof 52 
1082 VK Amsterdam 
Netherlands 
34213309 
Telefon: +31 (0)20-4042929 eller +31 (0)6-19080879 (mobil), 
Hemsida: www.fopstichting.nl E-post: info@fopstichting.nl 

http://www.cfopn.org/�
mailto:CanadianFOPNetwork@live.com�
http://www.fop-ev.de/�
mailto:info@fop-ev.de�
mailto:info@fop-ev.de�
http://www.fopitalia.it/�
mailto:info@fopitalia.it�
http://www.17.ocn.ne.jp/~j-fop�
mailto:j-fop@bridge.ocn.ne.jp�
http://www.fopstichting.nl/�
mailto:info@fopstichting.nl�
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Asociacion Maria Claudia FOP (Peru) 
Unidad Vecinal Mirones Block 44 Dpto. 208 Lima 1 Peru 
Telefon: 511-425-3753 
Mobile: 511-99274229 or 511-99440217 
Hemsida: under construction 
E-post: tejadval@ec-red.com eller reynaldotejada2000@gmail.com 
 

Svenska/Skandinaviska FOP-föreningen (Sverige) 
Adress S.Knoopgatan 2 
Sverige 
Telefon: +46 16131279 eller +46 708362662 (mobil) 
Hemsida: www.fopsverige.se E-post: 
marie.hallbert@telia.com 
 

AEFOP-Asociacion Espahola de Fibrodisplasia Osificante Progresiva 
(Spanien) 
Av.Constitucion,43-3° 
Valencia 49006, Spain 
Telefon: +34988327493 
Hemsida: www.aefop.org E-
post: aefop-es@hotmail.com 
 

Webbsidor om FOP 
Följande webbsidor har satts upp av individer och familjer med syftet att sprida information om 
FOP: 
 

Colombia 
Hemsida: www.geocities.com/alafop/principal.htm 
E-post: iag1979@hotmail.com 
 

Indien 
Hemsida: www.fopinfo.blogspot.com E-
post: 2005.lakshmi@gmail.com 
 

Japan 
Hemsida för FOP Step Jump: www17.ocn.ne.jp/~j-fop 
E-post: kyozenm3@mbn.nifty.com 

mailto:tejadval@ec-red.com�
mailto:reynaldotejada2000@gmail.com�
http://www.fopsverige.se/�
mailto:marie.hallbert@telia.com�
http://www.aefop.org/�
mailto:aefop-es@hotmail.com�
http://www.geocities.com/alafop/principal.htm�
mailto:iag1979@hotmail.com�
http://www.fopinfo.blogspot.com/�
mailto:2005.lakshmi@gmail.com�
http://www17.ocn.ne.jp/~j-fop�
mailto:kyozenm3@mbn.nifty.com�


152 

 

Polen 
Hemsida: www.fop.prv.pl E-
post: tomasz@przybysz.info 
 

E-post-baserat stöd 
Förutom IFOPAs FOPonline E-post nyhetsgrupp (se kapitel 26, ''Tjänster som IFOPA 
tillhandahåller,'' för mer information) kan familjer finna följande resurser intressanta. 
 

FOPbrasil 
FOPbrasil, baserad i Brasilien är en diskussionsgrupp via E-post för FOP medlemmar som talar 
portugisiska. För ytterligare information eller för att anmäla dig, kontaktasosfop@uol.com.br. 
 

FOPlatinoamerica 
FOPlatinoamerica, baserad i Argentina är en diskussionsgrupp via E-post för FOP medlemmar 
som talar spanska. För ytterligare information eller för att anmäla dig, kontakta 
info@fundacionfop.org.ar. 
 

Be för en kur till FOP  
Pray for FOP Healing är en internetbaserad grupp som ger IFOPAs medlemmar möjlighet att 
dela med sig av förfrågningar om förbön, upplyftande citat, dikter och tillfälle att tala om hur 
deras tro hjälper dem i livet. För ytterligare information eller för att anmäla dig, kontakta Theresa 
Caruso at hamsancity@aol.com. Även om denna grupp utgör en dela IFOPAs tjänster är The 
International FOP Association (IFOPA) en icke-bekännande/religionsfri organisation, och som 
sådan ställer den sig inte bakom, understödjer eller föredrar någon specifik religiös 
organisation, utövande, sekt, eller idé av något slag. 

http://www.fop.prv.pl/�
mailto:sosfop@uol.com.br�
mailto:info@fundacionfop.org.ar�
mailto:hamsancity@aol.com�
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28. 
Medicinska experter över hela 
världen 
Benjamin Alman, M.D., FRCSC 
Head, Division of Orthopaedic Surgery 
The Hospital for Sick Children 
555 University Avenue 
Toronto, Ontario 
Kanada M5G 1X8 
Tel: 416- 813-7980 
Fax: 416-813-6414 
E-post: benjamin.alman@sickkids.ca 
 

Darko Anticevic, M.D. 
Professor 
Department of Orthopaedics University of 
Zagreb School of Medicine Salata 6 10000 
Zagreb Kroatien 
Tel: 011-385-1-4819911 
E-post: darko.anticevic@zg.htnet.hr 
 

Jonathan Bernstein, M.D. 
Director 
Children's Center for Cancer & Blood Diseases of Las Vegas 
1090 E. Desert Inn 
Suite 200 
Las Vegas, NV 89109 Tel: 702-
732-1493 Fax: 702-732-1080 
E-post: jonbern1@aol.com 

mailto:benjamin.alman@sickkids.ca�
mailto:darko.anticevic@zg.htnet.hr�
mailto:jonbern1@aol.com�
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Cindy Blifeld, M.D. 
Lompoc Valley Pediatric Care Center, Inc. 1111 
East Ocean Avenue #6 Lompoc, CA 93436 
Tel: (805) 736-4970 
Fax: (805) 736-7592 
E-post: CindyBlifeldMD@lvpcc.com 
 

Tae-Joon Cho, M.D. 
Associate Professor 
Department of Orthopaedic Surgery 
Seoul National University Children's Hospital 
28 Yongon-dong Jongno-gu 
Seoul 110-744 
Koreanska republiken 
Tel: 011-82-2-760-3640 
Fax: 011-82-2-745-3367 
E-post: tjcho@snu.ac.kr 
 

In Ho Choi, M.D. 
Professor 
Department of Orthopaedic Surgery 
Room 6314 
Seoul National University Children's Hospital 28 
Yongon-dong Jongno-gu Seoul 110-744 
Koreanska republiken 
Tel: 011-82-2-2072-2878 
Fax: 011-82-2-2745-3367 
E-post: inhoc@snu.ac.kr 
 
J. Michael Connor, M.D. 
Professor and Chief 
Institute of Medical Genetics 
University of Glasgow Medical School 
Glasgow G3 8SJ 
Skottland 
Storbritannien 
Tel: 011+44 141 201 0363/2114/0365 Fax: 011-
44-141-357-0364 
E-post: J.M.Connor@clinmed.gla.ac.uk 

mailto:CindyBlifeldMD@lvpcc.com�
mailto:tjcho@snu.ac.kr�
mailto:inhoc@snu.ac.kr�
mailto:J.M.Connor@clinmed.gla.ac.uk�
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Carmen L. De Cunto, M.D. Professor 
and Chief FOP Clinical Advisor, 
Argentina Pediatric Rheumatology 
Section Department of Pediatrics 
Hospital Italiano de Buenos Aires 
Gascon 450, 1181 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
Argentina 
Tel: 5411-4959-0578 
Fax: 5411-4959-0577 
E-post: carmen.decunto@hospitalitaliano.org.ar 
 

Patricia L. R. Delai, M.D. 
Orthopaedic Department of Santa Casa de Misericordia de 
Sao Paulo School of Medicine 
Faculdade de Ciencias Medicas da Santa Casa de Sao Paulo - 
Departamento de Ortopedia 
Rua Pedro de Toledo 129 cj 121 - Vila Clementino 
Cep: 04039-001 
Sao Paulo 
Brasilien 
Tel: 55-11- 5539-5817 (office) eller 55-11- 9658-8816 (cell) 
E-post: patriciadelai@uol.com.br 
 
Martin Delatycki 
Associate Professor 
Director, Bruce Lefroy Centre for Genetic Health Research 
Clinical Geneticist 
Genetic Health Services Victoria 
Murdoch Children’s Research Institute 
Royal Children's Hospital 
Flemington Road Parkville, 3052 
Victoria Australien 
Tel: +61 3 8341 6284 
Fax: +61 3 8341 6390 
E-post: martin.delatycki@ghsv.org.au 
 

mailto:carmen.decunto@hospitalitaliano.org.ar�
mailto:patriciadelai@uol.com.br�
mailto:martin.delatycki@ghsv.org.au�
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Maja DiRocco, M.D. 
Unit of Rare Diseases, Department of Pediatrics 
Gaslini Institute 
Largo Gaslini 3 
16147 Genoa 
Italien 
Tel: +39-010-563-6794 
Fax: +39-010-563-6211 
E-post: majadirocco@ospedale-gaslini.ge.it 
 

Gabriele Gillessen-Kasebach, M.D. 
Professor and Chair of Genetics Institut fur 
Humangenetik Liibeck 
Universitatsklinikum Schleswig-Holstein 
Ratzeburgeralle 160 
D-23538 Lubeck 
Tyskland 
Tel: +494515002620  
Fax: +494515004187  
E-post: g.gillessen@uk-sh.de 
 
David L. Glaser, M.D. 
Assistant Professor 
Department of Orthopaedic Surgery 
University of Pennsylvania Health System 
Presbyterian Hospital/1 Cupp 
39th and Market Street 
Philadelphia, PA 19104 
Tel: 215-349-8735 or Cell: 215-510-3261 
Fax: 215-349-5928 
E-post: david.glaser@uphs.upenn.edu 
 

mailto:majadirocco@ospedale-gaslini.ge.it�
mailto:g.gillessen@uk-sh.de�
mailto:david.glaser@uphs.upenn.edu�
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Robert Goldsby, M.D. 
Associate Professor 
Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology/Oncology 
Box 0106 
University of California San Francisco 
San Francisco, CA 94143-0734 
Tel: 415-476-3831 
Fax: 415-502-4372 
E-post: goldsbyr@peds.ucsf.edu 
 

Jay Groppe, Ph.D. 
Associate Professor 
Department of Biomedical Sciences 
Baylor College of Dentistry 
Texas A & M University Health Science Center 
3302 Gaston Avenue 
Dallas, Texas 75246 
Tel: 214-370-7203 (office) or 214-370-7212 (laboratory) 
Fax: 214-828-8951 
E-post: jgroppe@bcd.tamhsc.edu 
 
Nobuhiko Haga, M.D. 
Professor 
Department of Rehabilitation Medicine 
Graduate School of Medicine  
The University of Tokyo 7-3-1 Hongo, 
Bunkyo-ku 
Tokyo 113-8655 
Japan 
Tel: 011+81-3-5800-8795 
Fax: 011+81-3-5684-2094 E-post: 
hagan-reh@h.u-tokyo.ac.jp 
 

mailto:goldsbyr@peds.ucsf.edu�
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5 

 

Charles C. Hong, M.D., Ph.D. 
Assistant Professor 
Department of Medicine 
Vanderbilt University School of Medicine 
2220 Pierce Avenue 
383 Preston Research Building 
Nashville, TN 37232 
Cell: 615-332-1402 
Phone: 615-936-7032 
E-post: charles.c.hong@vanderbilt.edu 
 

Julie Hoover-Fong, M.D., Ph.D. 
Clinical Director 
Greenberg Center for Skeletal Dysplasias 
McKusick-Nathans Institute of Genetic Medicine 
Johns Hopkins University 
600 N. Wolfe Street - Blalock 1008 
Baltimore, MD 21287 
Tel: 410:955-3071 or 410-502-4868 
Fax: 410-502-2375 
E-post: jhoover2@jhmi.edu 
 
Frederick S. Kaplan, M.D. 
Isaac and Rose Nassau Professor of Orthopaedic Molecular Medicine 
Director, Center for Research in FOP & Related Disorders 
The Pennsylvanias universitet, medicinska fakulteten 
Hospital of The University of Pennsylvania 
Department of Orthopaedic Surgery 
Silverstein Pavilion - Second Floor 
3400 Spruce Street 
Philadelphia, PA 19104, USA 
Tel: (Arbetet) 215-349-8726/8727 eller (hem) 215-545-0758 
Fax: 215-349-5928 
E-post: frederick.kaplan@uphs.upenn.edu 
 

mailto:charles.c.hong@vanderbilt.edu�
mailto:jhoover2@jhmi.edu�
mailto:frederick.kaplan@uphs.upenn.edu�
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Takenobu Katagiri, Ph.D. 
Head and Professor 
Division of Pathophysiology 
Research Center for Genomic Medicine 
Saitama Medical University 
1397-1 Yamane, Hidaka-shi 
Saitama 350-1241 
Japan 
Tel: 011-81-42-984-0443  
Fax: 011-81-42-984-4651  
E-post: katagiri@saitama-med.ac.jp 
 

Mary Ann E. Keenan, M.D. 
Professor 
Department of Orthopaedic Surgery Director, 
Neuro-Orthopaedics Program Department of 
Orthopaedic Surgery University of 
Pennsylvania Medical Center 2 Silverstein 
3400 Spruce Street 
Philadelphia, PA 19104 
Tel: 1-215-349-8691 
Fax: 1-215-349-5928 
E-post: maryann.keenan@uphs.upenn.edu 
 
Joseph A. Kitterman, M.D. 
Professor Emeritus 
Department of Pediatrics and Cardiovascular Research Institute U-
503, Box 0734 
University of California San Francisco 
San Francisco, CA 94143-0734 
Tel: 415-383-3471 
Fax: 415-476-9976 
E-post: j-k-kitterman@att.net 
 

mailto:katagiri@saitama-med.ac.jp�
mailto:maryann.keenan@uphs.upenn.edu�
mailto:j-k-kitterman@att.net�
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Shio Jean Lin, M.D. 
Vice Dean for Medical Education 
Professor in Pediatrics 
National Cheng Kung University School of Medicine 
Deputy Superintendent 
National Cheng Kung University Hospital 
138 Sheng-Li Road 
Tainan 70428 
Taiwan 
Tel: 1-886-6-2353535 X 2002 or 5286  
Fax: 1-886-6-2097950 eller 886-6-2380519  
E-post: sjlin@mail.ncku.edu.tw 
 

Martine Le Merrer, M.D. 
Professor 
Department of Genetics 
INSERM U781 
Hopital des Enfants Malades 49 
Rue de Sevres 75015 Paris 
Frankrike 
Tel: 011 33-44 49 51 57 E-post: 
lemerrer@necker.fr 
 
Jim McGill, M.D. 
Clinical Geneticist 
Director, Department of Metabolic Medicine 
Royal Children's Hospital 
Ground Floor, Surgical Building 
Herston Road 
Herston, Queensland 4029 
Australien 
Tel: 61-7-3636-8176 
Fax: 61-7-3636-5505 
E-post: Jim_McGill@health.qld.gov.au 
 

mailto:sjlin@mail.ncku.edu.tw�
mailto:lemerrer@necker.fr�
mailto:Jim_McGill@health.qld.gov.au�
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Deanna Mitchell, M.D. 
Attending Pediatric Hematologist-Oncologist 
DeVos Children's Hospital 
Pediatric Hematology/Oncology 
100 Michigan NE 
Grand Rapids, MI 49503 
Tel: 616-391-2086 
Fax: 616-391-8873 
E-post: deanna.mitchell@devoschildrens.org 
 

Rolf Morhart, M.D. 
Medical Director 
Department of Pediatrics 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH 
AuenstraSe 6 
D-82467 Garmisch-Partenkirchen 
Tyskland 
Tel. +49-(0)8821 / 77-1350 
Fax. +49-(0)8821 / 77-1351 
E-post: rolf.morhart@KliniKum-gap.de 
 
Stefan Mundlos, M.D. 
Professor 
Departments of Medicine and Genetics 
Institut fur Medizinische Genetik 
Charite - Universitats-Medizin Berlin 
Campus Virchow-Klinikum 
13353 Berlin, Tyskland 
E-post: stefan.mundlos@charite.de 
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Coen Netelenbos, M.D., Ph.D. 
Professor 
Departments of Medicine and Genetics 
Division of Endocrinology University 
Hospital Vrije Universiteit De Boelelaan 
1117/ P.O. Box 7057 
1007 MB Amsterdam 
Nederländerna 
Tel: 011 31 20 444 0530 
E-post: c.netelen@vumc.nl 
 

Dau-Ming Niu, M.D., Ph.D. 
Director, Medical Genetic Center of Taipei 
Veterans General Hospital 
Associate Professor, Institute of Clinical Medicine 
National Yang-Ming University 
No. 201, Sec. 2, Shih-Pai Road 
Taipei 112 
Taiwan 
Tel: 1-886-2-66115889 
Fax: 1-886-2-28767181 
E-post: dmniu1111@yahoo.com.tw 
 
Robert Pignolo, M.D., Ph.D. 
Assistant Professor 
Department of Orthopaedic Research 
Pennsylvanias universitet, medicinska fakulteten 
422 Stemmler Hall 36th & Hamilton Walk 
Philadelphia, PA 19104 
Tel: 215-662-2746 
Fax: 215-349-5648 
E-post: Pignolo@mail.med.upenn.edu 
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Roberto Ravazzolo, M.D. 
Professor 
Laboratory of Molecular Genetics 
G. Gaslini Institute 
Department of Pediatrics and CEBR 
University of Genova 
Largo G. Gaslini 5 
16148 Genova 
Italien 
Tel: 011-39-010-5636370; 011-39-010-563-6400 
Fax: 011-39-010-377-9797 
E-post: rravazzo@unige.it 
 

David M. Rocke, Ph.D. 
Distinguished Professor 
Division of Biostatistics School 
of Medicine University of 
California-Davis One Shields 
Ave Davis, California 95616 
Tel: 530-752-6999 
E-post: dmrocke@ucdavis.edu 
 
John G. Rogers, M.D. 
Senior Medical Geneticist, Emeritus 
10 Albany Road 
Toorak 3142 
Victoria, Australien 
Tel: +613 9822 2943 or +61 412 777 123 (cell) E-
post: rogfam@bigpond.net.au 
 

Eric Ronge, M.D. 
Consultant Pediatrician 
Pediatric Department 
Central Hospital 
SE-54185 
Skövde, Sverige 
Tel: +46-500-431-000 or +46-500-432-295 
Fax: +46-500-432-029 
E-post: eric.ronge@vgregion.se 
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Astrid Schulze, M.D. 
Consultant Pediatrician/Pediatric Neurologist Child 
Neuro/Disability Service Sofievagen 2 University 
Hospital 
SE-222-41 
Lund, Sverige 
Tel: +46-46-770-761 or +46-46-770-709  
Fax: +46-46-770-710 
E-post: Astrid.Schulze@skane.se 
 

Petra Seemann, Ph.D. 
Senior Investigator 
Max Planck Institute for Molecular Genetics 
Development and Disease Ihnestr. 73 
14195 Berlin 
Tyskland 
Tel: 011-49 30 8413 1449  
Fax: 011-49 30 8413 1385  
E-post: seemann@molgen.mpg.de 
 
Eileen M. Shore, Ph.D. 
Associate Professor 
Departments of Orthopaedic Surgery and Genetics Co-Director, 
Center for Research in FOP & Related Disorders Director, FOP 
Laboratory 
The Pennsylvanias universitet, medicinska fakulteten 
424 Stemmler Hall, 36th & Hamilton Walk 
Philadelphia, PA 19104 Tel: 215-898-
2330/2331 Fax: 215-573-2133 
E-post: shore@mail.med.upenn.edu 
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David Sillence M.D.FRACP FAFRM (Hon) 
Professor of Medical Genetics 
Head of Connective Tissue Dysplasia Clinic 
The Children's Hospital at Westmead 
Locked Bag 4001 Westmead NSW 2145 Sydney, Australia 
and 
Department of Genetic Medicine 
Westmead Hospital (adults) 
Westmead NSW 2145 
Tel: 61-2-9845-0000 
Fax: 61-2-9845-3489 
E-post: davids@chw.edu.au 
 

Roger Smith, M.D. 
Honorary Consultant Physician 
Nuffield Orthopaedic Centre 
Windmill Road 
Headington 
Oxford OX3 7LD 
England 
Storbritannien 
Tel: 011-44-186-579-0800 
E-post: Ann.Burrows@ndos.ox.ac.uk 
 
James T. Triffitt, Ph.D. 
Professor 
Institute of Musculoskeletal Sciences, 
Botnar Research Centre 
Nuffield Department of Orthopaedic Surgery 
University of Oxford 
University of Oxford 
Nuffield Orthopaedic Centre 
Oxford OX3 7LD, 
Storbritannien 
Tel: 011-44-1865-227660 
Fax: 011-44-1865-227673 
E-post: James.Triffitt@ndos.ox.ac.uk 
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Pernille Tryli, M.D. Attending 
Pediatric Physician Tryli Atna 
Hedark N-2476 
Norge 
Tel: 0047-97188496 
E-post: pernille.tryli@sykehuset-innlandet.no 
 

Heinz Unterborsch, M.D. Attending 
Orthopaedic Surgeon Orthopadische 
Praxis Friedrich-Offermann-Strasse 
5 51429 Bergisch Gladbach 
Bensberg Tyskland 
Tel: 011+49 2204-51027 
 Fax: 011+49 22 04-51028 
 
J. Andoni Urtizberea, M.D. 
Assistance Publique - Hopitaux de Paris (AP-HP) 
Attending physician of Physical Medicine and Rehabilitation 
Hospital Marin 
Route de la Corniche 
64700 Hendaye 
Frankrike 
Tel: 33 (0)5 59 48 26 86 
E-post: andoni.urtizberea@hnd.aphp.fr 
 

Anders Walling, M.D. 
Chef of Pediatriks 
Malarsjukhuset 
Barn-och ungdomskliniken 
631 88 Eskilstuna 
Sverige 
Tel: (hospital) +4616103000 
Tel: (cell) +46708776640 
E-post: anders.wallin@dll.se 
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Guosheng Wang, M.D. 
Associate Professor Department 
of Rheumatology Anhui 
Provincial Hospital 17# Lujiang 
Road 
Hefei, 230001 
Anhui Province 
P.R. Kina 
Tel: 011-86-551-2283475 
Fax: 011-86-551-2283475  
E-post: gswang@mail.hf.ah.cn 
 
Anders Westermark, M.D. 
Professor 
Karolinska University Hospital 
Department of Maxillofacial Surgery 
Stockholm, SE 17176 Sweden 
Tel: 00 46 851776172 
E-post: Anders.Westermark@karolinska.se 
 

Mordechai Weiss, M.D. Chief, 
Endocrine Institute Assaf 
Harofeh Medical Center Zerifin 
70300 Israel 
Tel: +972-8-977-9270 
E-post: mweiss@asaf.health.gov.il 
 

Michael Whyte, M.D. 
Medical-Scientific Director 
Center for Metabolic Bone Disease and Molecular Research 
Shriners Hospital for Children 
2001 South Lindbergh Blvd. St. 
Louis, MO 63131 
Tel: 314-872-8305 
Fax: 314-872-7844 
E-post: MWhyte@shrinenet.org 
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Paul Wordsworth, M.D. 
Nuffield Department of Orthopaedic Surgery 
Nuffield Orthopaedic Centre 
Windmill Road 
Headington, Oxford OX3 7LD 
Storbritannien 
Tel: -011-1865 -737545 
Fax:-011-1865 -737640 
E-post: paul.wordsworth@clinical-medicine.oxford.ac.uk 
 
Nicholas D. Yeager, M.D. 
Assistant Professor of Pediatrics 
Section Hematology-Oncology 
Nationwide Children's Hospital 
The Ohio State University 700 
Children's Drive Columbus, Ohio 
43205 
Tel: 614-722-3553 
Fax: 614-722-3699 
E-post: Nicholas.Yeager@nationwidechildrens.org 
 

Michael Zasloff, M.D., Ph.D. 
Adjunct Professor 
Departments of Orthopaedic Surgery and Genetics  
The Center for Research in FOP & Related Disorders 
 The Pennsylvanias universitet, medicinska fakulteten and 
Professor, Departments of Surgery and Pediatrics 
Director, Surgical Immunology Georgetown 
University Med/Dent NW 210 
Washington, DC 20007 
Tel: 202-687-5707 (office) or 610-617-3488 (home) or 484-433-7807 (cell) 
Fax: 202-687-0992 
E-post: maz5@georgetown.edu 
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För frågor angående tandvård för FOP patienter var 
god kontakta följande personer: 
 

Burton Nussbaum, D.D.S. 
Adjunct Associate Professor, Pediatric Dentistry: Pennsylvanias universitet, medicinska 
fakulteten; Special Needs Dentist: Thomas Jefferson University Medical School and Hospital 
Dentistry for Special People 1910 East State Route 70 - Suite 9 Cherry Hill, NJ 08003 
Tel: 856-424-5955 
Fax: 856-482-7825 
E-post: bikr2th@aol.com 
 
Allen Wong, D.D.S., DABSCD 
Hospital Dentistry Program, Director 
University of the Pacific 
Arthur A. Dugoni School of Dentistry 
2155 Webster Street 
San Francisco, CA 94115 
Tel: 415-720-4609 (cell) or 888-241-3694 (emergency beeper) E-
post: awong@pacific.edu 
 

För frågor angående allmän narkos för FOP patienter: 
Zvi Grunwald, M.D. 
The James D. Wentzler Professor and Chairman 
Department of Anesthesiology 
Thomas Jefferson University and Hospitals 
111 South 11th Street, Suite G-8490 
Philadelphia, PA 19107 
Tel: 215-955-6161 
Fax: 215-923-5507 
E-post: zvi.grunwald@jefferson.edu 
 

mailto:bikr2th@aol.com�
mailto:awong@pacific.edu�
mailto:zvi.grunwald@jefferson.edu�


17 

 

För frågor angående rehabilitering för FOP 
patienter (rullstolar och säten): 
 

Theresa F. Berner, MOT, OTR/L, ATP 
Rehabilitation Team Leader 
The Ohio State University Medical Center 
Tel: 614 293-3847 
Fax: 614 293-6400 
E-post: Theresa.Berner@osumc.edu 
 
Charles E. Levy, M.D. 
Chief, Physical Medicine and Rehabilitation Service North Florida/South 
Georgia Veterans Health Service Associate Adjunct Professor, 
Department of Occupational Therapy University of Florida 
1601 SW Archer Road 
Gainesville, Florida 32608 
Tel: 352- 374-6065 Fax: 
352-374-6116 
E-post: charles.levy@va.gov 
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