
Den första generationen överlevare 
med ryggmärgsbråck

De är de första som inte bara nått vuxen ålder utan hunnit bli
medelålders och ännu äldre. Förr dog alla strax efter födelsen
men med förfinad medicinteknik och utvecklad vård överlever de
flesta och blir vuxna i dag.

Det förutsätter att de får födas och inte avlägsnas i fosterlivet.
Nu när kunskap och behandling av barn som föds med rygg-
märgsbråck kan ge bra levnadsvillkor, avstår blivande föräldrar
från att alls föda dem.

Vad tycker vuxna som har erfarenhet av att leva med rygg-
märgsbråck om det?

I en ny bok, Våra liv – vuxna med ryggmärgsbråck tar plats
(Migra Förlag), tar journalisten Renée Höglin upp den frågan.
Hon har intervjuat tio individer med ryggmärgsbråck i åldrarna
22–50 år. De ger sin syn på saken utan att skuldbelägga någon
och berättar om sina liv på gott och ont.

Renée Höglin är själv förälder till en vuxen son med ryggmärgsbråck. Hon skri-
ver om sitt eget föräldraskap och om de iakttagelser hon gjort sedan 70-talet
beträffande villkoren för att vara anhörig och vistas i en funkisvärld som om-
världen vet alltför lite om. Det finns ännu ingen bot för ryggmärgsbråck men de
behandlingsmetoder som de medelålders individerna varit med om att få fram

ger bättre liv än de första överlevarna fick.

I boken synliggörs en grupp människor som ofta haft en bra uppväxt i en miljö där alla ville
dem väl men ändock ofta gjorde fel. Det fanns en önskan att ge barnen så goda liv som möj-
ligt, de var välkomna i samhället. Sedan ändrades attityderna och i dag avlägsnas majorite-
ten av foster med ryggmärgsbråck. Möt oss, se oss, är budskapet från de intervjuade i boken.

De har en stark livsgnista, trots i många fall allvarliga medicinska erfarenheter. Men om
barndomen innehöll en välvillig vårdsituation, blev vuxenvården en besvikelse. Experterna i
vuxenvården vet alltför lite om deras medicinska och psykosociala behov. Medicinska exper-
ter, myndigheter och politiker behöver möta och förstå dem för att ge dem den plats i sam-
hället de har rätt till.

Renée kan komma och hålla en föreläsning med utgångspunkt från boken.  Antingen hon
ensam eller tillsammans med en eller två av de som intervjuas i boken.

Är du intresserad, kontakta Renée Höglin på tel 08-642 64 80 eller 070 670 53 66, 
e-post: rhoglin03@gmail.com

Boken kan köpas från Migra förlag för 180 kr plus porto, www.migra.nu
info@migra.nu • 070-778 22 01 eller på Adlibris eller Bokus
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