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Ulrika Östberg
Ålder: 29 år.
Familj: Sonen Jens och maken Daniel, som
har varit pappaledig ett år men som nu söker jobb inom databranschen.
Bor: Lägenhet med liten trädgård i Getinge.
”Jag och Daniel flyttade ihop några månader efter att vi hade träffats.”
Uppvuxen: De första åtta åren i Uppsala, sedan i Simlångsdalen. Hennes pappa, Jörgen
Wiland, är Halmstadbo från början. Familjen
består också av mamma Lena, samt syskonen Lovisa och Jesper, 25 respektive 20 år.
Framtidsplan: Har aktivitetsgaranti, en ersättning som omprövas var tredje år. ”Men
jag har inte gett upp tankarna om en utbildning och ett jobb, även om jag har lagt de
höga akademiska ambitionerna på hyllan.”
Intressen: Samhällsfrågor, att skriva och
läsa. ”Jag lyssnar mycket på talböcker, det
har varit min livlina när jag mått dåligt.” Går
på gym och tränar kondition och styrka med
hjälp av en ledsagare två gånger i veckan.

ª Orsaken är ännu okänd
n

Mor och son. Inom hemmets fyra väggar känner sig Ulrika fullständigt trygg när hon är ensam med Jens, även om hon vill ha kontroll på vad han gör.
”Fast det vill jag när Daniel är hemma också. Jag frågar hela tiden var Jens är, vad han gör och vad det är som låter, och det kan vara rätt irriterande för
Daniel. Men jag ska försöka skärpa mig… ”

150–180 svenska barn och ungdomar insjuknar årligen i barnreumatism eller JIA (juvenil
idiopatisk artrit). Sjukdomen kan delas in
i olika undergrupper, och samtliga är betydligt vanligare hos flickor än hos pojkar.
Orsaken till JIA är ännu okänd, men man
vet att immunsystemet av någon anledning
blir felprogrammerat och reagerar mot
kroppens egen vävnad i ledhinnor och senskidor. Ett ärftligt inslag finns, men det behövs också någon okänd faktor i miljön för
att utlösa sjukdomen.
De första symptomen på barnreumatism
kan vara smärta, svullnad och stelhet i leder,
feber, ögoninflammationer eller hudutslag.
Ledinflammationen kan vara så stark att
barnets kropp inte växer normalt, och om
barnet dessutom måste äta stora doser kortison kan det ytterligare påverka tillväxten
negativt. I dag finns nya mediciner som inte
påverkar tillväxten men ändå dämpar inflammationen på ett effektivt sätt.
Barnreumatism uppträder i skov, den går
alltså i perioder. En del former av sjukdomen
läker ut helt och återkommer aldrig.
Källor: NE, Karolinska sjukhuset i Stockholm
samt Akademiska barnsjukhuset i Uppsala


