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Sista dag för inläm-
nande av material. 

Medlimstidning för Svensk Dystoniförening. 
Utkommer fyra gånger per år med en upplaga 
om 600 exemplar. 
  
Familjemedlem får inget eget exemplar av 
Dystoni Nytt. 
 
Tryck Bloms tryckeri, Dalby. 
 
Varje författare ansvarar för innehåll i 
sina artiklar. 

Har Du e-post? 
Skicka ett e-brev till 

christina.ng@telia.com 
så får du med Din 

e-postadress i 
medlemslistan! 

Svensk Dystoniförening är en rikstäckande 
idéell förening vars huvudsakliga syfte är att 
tillvarata dystonidrabbades intressen. 
Föreningen är öppen för dig som drabbats av 
dystoni, dina närstående och alla andra som 
vill stödja föreningen. 
 
Föreningens arbete syftar till att mildra dysto-
nins verkningar, bl.a. genom att verka för; 

• att dystonidrabbade får en snabb och 
korrekt diagnos och behandling. 

• att sprida information om dystoni till 
medlemmar, sjukvårdspersonal, berörda 
myndigheter och allmänheten. 

• att följa och stödja utvecklingen inom 
behandling och forskning kring dystoni 
och sprida information om denna. 

Föreningens verksamhet finansieras genom 
medlemmarnas årsavgift, för närvarande 200:- 
kr. (Familjemedlem 50:- kr.) 
Medlemskap erhålles genom insättning av års-
avgift på föreningens; 
PlusGiro konto 1 79 71-3 
 

Har Du material som Du vill ha publicerat 
eller andra önskemål eller frågor om 
Dystoni Nytt 
tag kontakt med någon i redaktionskommittén. 

OBS 
Redaktionen kan inte ta något ansvar för in-
sänt, ej beställt material. 

Redaktionen 

 



3 

 

Ordförande har ordet 
November! 
 
 Jag har lite dåligt samvete. För några da-
gar sedan ondgjorde jag mig över novem-
ber månad. Menade att den var den värsta 
månaden på hela året, mörk, kall, grå och 
inga löv på träden. Jag blir deprimerad 
bara jag tänker november. Men vad hände. 
Jo månaden börjar med sol, om även en 
blek sådan, från en klarblå himmel. Löv 
kan man hitta med färg men på marken. 
Förlåt november! 
 Men om det varit en vanlig november me-
nar jag att man måste göra olika saker för 
att må lite bättre. Till exempel lagar jag 
extra god, varm mat, tänder många levan-
de ljus, köper färska kryddor till köks-
fönstret som doftar gott. Eller spelar vack-
er musik och läser en bra, spännande bok. 
Ni har säkert också en massa knep för att 
stå ut med det stora nordiska mörkret som 
fallit över oss nu.  
 När det blir kallare och blåser känner 
många dystoniker sig sämre, blir stelare 
och känner mer smärta. Antagligen för att 
man spänner musklerna mera vid kyla. Då 
får man klä sig varmt och röra på sig och 
inte minst tänka positivt. Men det är inte 
alltid så lätt. 
 Under hösten har vi haft ett styrelsemöte 
nere i Laholm hos Christina, vår kassör. 
Om några dagar den 14 november träffas 
vi här i Stockholm. Vi har alltid mycket att 
diskutera och mötena blir ofta långa, 6-7 
timmar. Det är mycket att ta ställning till. 
Vad skall vi ha för verksamhet som gagnar 
medlemmarna bäst och dessa pengar som 
det aldrig finns nog av. Allting kostar inte 
minst styrelsemötena. Men det är ju en 
rikstäckande förening och helst vill vi ha 
representanter från olika delar av landet. 
Eller hur? 
 Dagen efter träffar vi ansvariga för de oli-
ka lokala nätverken. Även det mötet en 
dyr historia. Men en viktig sak att mötas, 
stämma av och få inspiration. Dessutom 

något vi bestämt att prioritera.  
 Vi har också besökt Finland på deras 10-
års jubileum och dystonikonferensen i 
Hamburg. Båda resorna beskrivs längre 
fram i tidningen. 
 Viktigt är ju också att vi i styrelsen kom-
mer ut och får inspiration att arbeta vidare 
och får kontakt med olika personer.  
Inte minst våra nordiska grannar. 
Vi hoppas att ni stöttar vårt arbete. 
           
 Avslutar med att önska er en bra avslut-
ning på året och GOD JUL och GOTT 
NYTT ÅR. 
 
 Britt Forsberg 
ordförande 

Årsmöte 2009 
 
 
Svensk Dystoniförenings årsmöte 2009 
går av stapeln lördagen den 14 mars på 

restaurang Piperska muren i  
Stockholm. 

 
Mer information och möteshandlingar 

kommer i nästa nummer av  
Dystoni Nytt 
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På gång i EDF 
Det har varit en intensiv höst i och med mitt 
uppdrag i Europeiska Dystonifederationen. 
I mitten av september blev jag som represen-
tant för EDF inbjuden att närvara vid ett möte 
i EU-parlamentet i Bryssel. EDF fick denna 
inbjudan pga sitt medlemskap i EFNA 
(European Federation of Neurological Associ-
ations) en organisation som består av europe-
iska patientföreningar inom neurologiska sjuk-
domar. Här mötte jag bla de europeiska repre-
sentanterna från patientföreningar såsom stro-
ke, migrän och restless legs. EDFs verkställan-
de direktör, Alistair Newton, är dessutom sek-
reterare i EFNAs styrelse. 
EFNA har varit en av ett 15-tal samarbetspart-
ners från 10 europeiska länder som ingått i 
MHADIE-projektet. Projektet som ingår i 
EU’s sjätte ramprogram har haft som syfte att 
pröva och utveckla en modell för funktions-
hinder och hälsa. Det bygger på världshälsoor-
ganisationen WHO:s nya internationella klas-
sifikation av funktioner, funktionshinder och 
hälsa (ICF). Projektet har utvecklat rekom-
mendationer och riktlinjer för utveckling av 
den sociala politiken i Europa. 
 Under ledning av projektledare Matilde Leo-
nardi (från Instituto Neurologico Carlo Besta i 
Milano Italien) framfördes dessa rekommen-
dationer för EU-parlamentarikerna 16 septem-
ber. Det var två intensiva dagar med nya kun-
skaper och många möten med inspirerande 
människor från olika länder. 
 
Höstens höjdpunkt för EDF var förstås Dysto-
nia-Europe-2008 i Hamburg 17-19 oktober. 
Under de senaste 2 åren har den tidigare ord-
föranden i EDF, Didi Jackson, ägnat mycket 
av sin tid till att planera och koordinera detta 
för dystonin så betydelsefulla ”event”. 
 Under 3 dagar samlades medicinsk vårdperso-
nal från Europa, ja världens alla hörn, för att 
lyssna och ta del av det senaste inom dystoni. 
På programmet fanns föreläsare från bla USA, 
Tyskland, Storbritannien, Italien och Spanien. 
Totalt deltog ca 240 personer i konferensen 
och utav dem kom ett 15-tal från Sverige. 
 Det hördes många nöjda deltagare bland pu-
bliken och nu hoppas både EDF och dess lä-
karråd att konferensen ska bli återkommande. 
DMRF – Dystonia Medical Research Founda-

Monika Benson 

tion från USA – deltog med sin verkställande 
direktör, Janet Heishetter. I möte mellan 
DMRF och EDF diskuterades idéer för hur vi 
ska kunna utveckla samarbetet våra organisa-
tioner emellan för att det ska gagna dystonipa-
tienter över hela världen. Kanske ett ”världs-
dystoni-möte”? 
 
 I samband med konferensen höll EDF sitt 
årsmöte söndagen 19 oktober. Delegater hade 
kommit från 15 länder. 
 Efter 6 år i EDFs styrelse avtackades Dr. Gin-
ger Butler för sitt engagerade arbete. Ginger 
har genom sin epidemiologiska forskning 
inom dystoni varit en viktig resurs för vår sty-
relse.  
 

Janet Heishetter           Anders Silfors 
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Anthony ”Ginger” Butler           Annar Hansen 

Monika Benson           Herman de Craecker 

EDFs styrelse består, förutom mig själv, av: 
Annar Hansen från Norge, Anna Moiana från 
Italien, Philip Eckstein från Storbritannien, 
och som ackrediterad ledamot Herman de Cra-
ecker från Belgien. 
 Vi hoppas kunna utöka antalet styrelsemed-
lemmar under 2009. 
 Nästa styrelsemöte för EDF blir 6-8 februari 
2009 i Bryssel. Då ska vi diskutera riktlinjerna 
för 2009 års arbete och hur vi på bästa möjliga 
sätt kan dra nytta av konferensens framgång. 
 
 I mitten av november åker jag till Bryssel för 
en 2-dagars kurs arrangerad av Medtronic 
(tillverkare av bla DBS – tekniken). De har 
bjudit in representanter från ett antal europeis-
ka patientföreningar där en del av kursinnehål-
let är: ”fund-raising”, hur man utvecklar en 
stark styrelse, hur man marknadsför sin orga-
nisation etc. 
 
 Till slut vill jag önska alla kära medlemmar 
en riktigt God Jul och allt Gott för 2009. 
 
Varma hälsningar 
Monika Benson 

Konferens i Hamburg 17-19 oktober 2008. 
 Så har den gått av stapeln, konferensen som 
varade i tre dagar, handlade endast om dystoni 
och som bjudit in föredragshållare från hela 
världen. Flera av oss hade sett fram emot att få 
åka dit, lyssna och uppfatta det senaste från 
dessa experter. Ett tag såg det mörkt ut men 
med lite ekonomisk hjälp bestämdes att An-
ders, Kenneth och undertecknad skulle kunna 
åka. Vi ordnade jättebilliga biljetter hos ett 
lågprisbolag men var tvungna att flyga via 
Lübeck. 
       Väl där såg jag en vacker gammal han-
delsstad från Hansatiden. Men vårt mål var 
Hamburg. Denna stad har jag tänkt mig som 
en smutsig hamnstad, men hotellet vi bodde på 
och konferenscentrat låg vackert mellan en 

Hamburg 2008 

Didi Jackson 

liten sjö och botaniska trädgården. Konferen-
sen som arrangerats genom EDF och riktade 
sig till vårdpersonal kan ni läsa om i Monika 
Bensons artikel i vilken den är närmare beskri-
ven. Allt som sades där framfördes på mer 
eller mindre tydlig engelska. Vi försökte an-
teckna för fullt. Vi vet att ett sammandrag av 
innehållet kommer i en vetenskaplig tidning. 
Det tänker vi översätta och delge er medlem-
mar i Dystoni Nytt. Kanske blir det inte förrän 
nästa nummer. 
      Så min uppgift är att skriva om hur vi upp-
fattade den. Förutom 3 läkare fanns flera sjuk-
gymnaster från Sverige. Många för att vara ett 
så litet land. Vi samtalade med samtliga och 
de verkade mycket nöjda. Den franske physio-
terapeuten Jean Pierre Bleton var där och jag 
sammanförde honom med ”våra” sjukgymnas-
ter. De hade en lång intressant pratstund. Kan-
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Desitin Arzneimittel GmbH grundades i Berlin 1919 och har sedan 
1945 sitt huvudkontor beläget i Hamburg. Det är ett oberoende  
familjeägt läkemedelsföretag. Desitin tillhandahåller all verksamhet 
som en global tillverkare förfogar över - allt från utveckling, 
försäljning och logistik. I Sverige har Desitin Pharma AB funnits 
sedan 1997. 
  
 
Desitins forskning och utveckling koncentrerar sig på nya läkemedel och terapikoncept 
liksom på förbättrade beredningsformer. Ett exempel på detta är att Desitin under 2007 
tillsammans med Merz Pharmaceuticals GmbH gör en betydande satsning på läkemedel 
för behandling av olika former av dystonier.  
  

ske kan vi ordna ett möte här i Sverige. Sjuk-
gymnaster som har kunskap av dystoni är ju 
inte så många. Lena Zetterberg, sjukgymnast 
från Uppsala, redovisade sitt arbete med enkä-
ter som våra medlemmar svarat på. Då kände 
vi oss lite medverkande. Vi var ju delaktiga i 
utskicket. 
       Läkemedelsfirmorna som tillverkar botu-
linumtoxin, Ipsen, Allergan och Merz var när-
varande med montrar och personal och även 
Medtronic. De hade alla sponsrat konferensen 
på olika sätt. 
       På söndagen deltog vi i EDF:s samman-
träde. Där diskuterades bland annat EDFs 

framtid och arbete. Jag har sagt det tidigare 
och gör det igen. Det som är så stimulerande 
att resa ut så här är att få träffa så många trev-
liga och intressanta människor från hela Euro-
pa. Där finns som vanligt personer från Eng-
land, Holland, Belgien, Tyskland, Spanien, 
Italien, Norden m.m. som trots sin sjukdom 
engagerar sig och vill göra en insats. 
        Det är jobbigt att resa och inte minst att 
tala ett annat språk hela tiden och man blir lite 
trött. Men det är det värt, man får så mycket 
med sig. Jag tror att Anders och Kenneth hål-
ler med mig i detta. 
 Britt 
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Många EDF delegater i Hamburg 

   Tove Bruun                     Mette Spangsberg 
Danmark                              Danmark 

Richard Schierl             Anette Mook  
Österrike                         Schweiz 

Anders Silfors             Jean-Paul Du Tre 
Sverige                         Belgien 

Monika Benson   Annar Hansen   Maria Hickey  
Sverige                Norge                  Irland    
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James Kereki Desitin Pharma AB, Britt Forsberg och Neurolog Björn Hedman Karolinska sjukhuset 

Britt Forsberg, Anders Silfors, Lars Wictor Lund 

Annar Hansen, Britt Forsberg, Kenneth Panser Monika Benson och Anders Silfors 

Birgitta Lindmark och Lena Zetterberg Uppsala 
och Sölvi Engeland Norge 

Gala Petter ”Linslusar och Charmtroll” 
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 Ipsen grundades år 1929, och är idag representerat 
 i mer än 80 länder med 3 700 anställda. Ipsen är ett 
 innovativt läkemedelsföretag, som arbetar med 
 forskning och utveckling inom behandling av  
 sällsynt förekommande sjukdomar med fokus på 
 neurologi, endokrinologi och onkologi. 
 
 En av företagets huvudprodukter innehåller 
 botulinumtoxin typ A. Sedan 1980 har 
 botulinumtoxin använts till behandling av dystoni 
 och spasticitet, där det verkar lokalt genom att 
 blockera signalen från nerven till muskeln så att 
 muskeln slappnar av. På det sättet lindras 
 symptomen. Du kan tala med din läkare om 
 behandlingen. 
 Läs mer på www.ipsen.com 
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Många sjukgymnaster i Hamburg 

Lena Zetterberg Uppsala presenterar sin forskning 

Prof. Birgitta Lindmark och Alma Rystedt Uppsala 
och Dr. Eckart Altenmuller Hannover, som specia-
liserat sig på behandling av musikerdystoni  

Ann-Christin Fjellman-Wiklund från Umeå och  
Jean-Pierre Bleton från Paris, Frankrike 

Jean-Pierre Bleton, Birgitta Lindmark, Ann-Christin Fjellman-Wiklund (ryggen mot kameran), Camilla van 
der Pals från Lund, Lena Zetterberg och Jessy Hagström, Akleja, Stockholm 
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Lena Zetterbergs poster 
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Finsk Dystoniförening 10-års jubileum 
Till detta jubileum som inföll 20-21 september 
var Svensk Dystoniförening inbjuden. Det 
beslöts att 2 personer skulle åka. Det var en 
mycket generös inbjudan, mat och logi kosta-
de oss inget. Lotten föll på Göran och mig. 
Med stor förväntan satte vi oss i planet till 
Tammerfors där det hela skulle äga rum. Vi 
undrade hur vi skulle förstå och göra oss för-
stådda. Det finska språket kunde vi inte många 
ord av. 
 
 Vi blev hämtade vid flygplatsen av en med-
lem och körda till hotellet i utkanten av Tam-
merfors. Det låg kollosalt vackert i ett stort 
grönområde vid en stor sjö. Inbjudna var även 
Danmark och Norge. Danmark kunde inte när-
vara men Norge representerades av Gertrud 
och Sölvi. Vi passade på att ha ett Nordiskt 
möte redan på fredagskvällen. Dels diskutera-
de vi hur vi skulle gå vidare med projektet 
”Barn, ungdom och dystoni”. Vi vet att barn 
blir behandlade i de olika länderna, vi har kon-
takt med barnneurologer men vi behöver 
pengar. Vi har sammanställt bakgrund, mål-
grupp och målsättning. Sölvi har sökt pengar 
och nu väntar vi med stor spänning. Dels är vi 
ju nyfikna på hur vi arbetar i de olika före-
ningarna. Vill gärna hjälpa och stötta var-
andra. 
 
 Finland har det stora Parkinsonsförbundet 
som paraplyorganisation på gott och ont. De 
kan få hjälp med information och utbildning. 
Men risken finns att försvinna i en så stor or-
ganisation. Vi förstod att de får kämpa en del. 

Parkinsons ger ut en tidskrift och i den hittade 
vi en artikel om ”Dystoni och arbetslivet som 
vi trodde kanske var intressant för våra med-
lemmar. Den kan ni läsa separat i detta num-
mer. 
 
 På lördagen uppvaktades föreningen med oli-
ka gåvor från inbjudna. Vi överlämnade en 
nordisk blombukett i rött, vitt, gult och blått. 
Så delades förtjänsttecken ut till personer som 
tjänat föreningen under lång tid. Senare höll 
en finsk neurolog ett föredrag om dystoni och 
olika behandlingsformer. Av detta hade vi ju 
förstått noll om vi inte haft Christel Bergman 
som fungerade som vår tolk under hela vistel-
sen. Hon kan perfekt svenska och har översatt 
föredraget som vi också tagit med i tidningen. 
Alltid lär man sig något nytt. T.ex att många 
dystoniker har besvär med sköldkörteln. 
 
 På kvällen bjöds vi på en härlig middag och 
efteråt var det underhållning och dans. 
Under söndagen pratade vi med flera medlem-
mar och mycket med ordföranden. Stackars 
Christel fick ligga i och tolka. Vi upptäckte att 
många kunde svenska men ville inte gärna 
prata. Varför vet jag inte. Eftermiddagen an-
vända vi till att utforska Tammerfors, en vack-
er stad med en intressant domkyrka bl.annat. 
Trötta for vi till den lilla flygplatsen och där 
blev sammanfattningen en trevlig och givande 
helg. Så hade vi tur med vädret, strålande sol 
på de vackra höstfärgerna och det blå vattnet. 
 
 Britt, 

Christel från Finland som var bl.a. vår tolk, 
 Göran o Britt 

Specialläkare i neurologi Hanna Erjanti  
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Britt - Sverige, Sölvi - Norge, Aila - Finland, Jertrud - Norge, Göran - Sverige, Christel - Finland 
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 Hanna Erjanti föreläsning 
 Specialläkare i neurologi Hanna Erjanti  
20.09.2008, Tammerfors 
Översättning Christel Bergman, Finsk Dystoniförening 
  
 DAGENS TEMA: 
• Sjukdomsförloppet 
• Ärftlighet 
• Vård 
Sjukgymnastik och motion 
  
 Dystonins framskridning 
• Under de första åren (1-5 år) de största förändringarna 
Symptomen sprider sig för var tredje 

från nacken till handen eller bröstkorgen (skolios) 
hemidystoni (ena sidan av kroppen) 
från ögonen till andra delar av ansiktet eller rösten 

  
 Tillfrisknande? 
Ärftlig benägenhet för dystoni?Bra vård och kartläggning av riskfaktorerna påverkar sjukdoms-
förloppet. Vård genast! 
Att ta hänsyn till dystonisymptomen i det dagliga livet förbättrar prognosen 
 
 ”Följdsjukdomar” 
• Följdsjukdomar pga. dystonin 
Bland dystonipatienter vanligare sjukdomar 
  
 ”Kan dystonin bli bättre utan vård” 
 
  ”Kan dystonin försvinna helt och hållet” 
Enligt Erjanti nej. Däremot kan en patient ha långa symptomfria perioder, upp till 10-tals  år. 
  
 Följdsjukdomar pga Dystoni 
 Som följd av dystoni i nacken och ryggen 
• nervrötterna i kläm kan kollas via magnetröntgen 
• diskbråck 
• skada i halsroten (myelopathy cervicalis)???? 
• skolios – slitage i kotorna 
• svindel och balanssvårigheter  
• huvudvärk och förvärrad migrän 
• Utmattning 
Många patienter klagar på ständig trötthet, att man måste hela tiden kämpa. 
Många huvudvärkspatienter har också de här symptomen. Dystoni? Botulinum hjälper mi-
gränpatienter 
  
 Handens dystonins följdsjukdomar 
• Senskideinflammationer 
• Nervspänning 
• Nervrötter i kläm  
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Svårt att diagnostisera skrivkramp. Ofta en sjukgymnast som gör diagnosen. 
  
 Sjukdomar vanligare hos dystonipatienter 
Nedsatt sköldkörtelfunktion 
Sköldkörtelvärdena borde kollas hos alla dystonipatienter. 
Autoimmunasjukdomar (antikropp störningar)? 

Reumasjukdomar, SLE 
Sjögrens syndrom 

Depression och ångest 
Dystoni inte en psykisk sjukdom. Bryter dock ut ofta under press. En viss personlighets-
typ och emotionell känslighet? Sociala situationer. 

  
 Klassificering av Dystoni 
Primär dystoni 

- Dystonin är ända symptomen och orsaken är okänd 
             - Ärftlig 
             Benägenhet finns. Bara 30-40% får dystoni 
  
 Sekundär dystoni: 
Dystonin är bara ett symtom i en annan hjärnjukdom 

- dystoni plus,( Parkinson, Wilson, Huntington, MS) 
Orsaken är klar 

- Mediciner, gift, hjärnskada, störningar i ämnesomsättningen, blodcirkulationsstörningar 
i basal gangliom ????(i hjärnan) 

 
 Ärftliga dystonier 
Man känner till i alla fall 15 olika ärftliga dystoniformer 
          - DYT 1, 2, 3, 4    15 
Man antar, att i de flesta dystonierna ärvs benägenheten till dystoni – en utlösande faktor gör att 
sjukdomen bryter ut 
  
 Presumtiva utlösande faktorer 
• Mediciner 
• Trauma 
• Stressituationer: ångest, depression, bekymmer 
• Annan sjukdom 
Överansträngning: tydligare i handens dystoni, men kan också ofta påvisas i dystonier i nacken 
eller ögonen 
 
 DYT 1 
• Börjar i barndomen, generell dystoni 
• Bland judiska befolkningen 
• Autosomalt och dominant ärftlig, men bara 30-40 % får sjukdomen 
Som följd av genfel felaktig torsin-protein, som finns i hjärnvävnaden och vars uppgift är bl.a. att 
rätta till skador mot cellen samt vara delaktig vesikel bildning ???? 

Se också Dystoni-Nytt (Sverige) nr 3/2008 sid 17  
 Dopa - responsiv dystoni 
• DYT5/DYT14, DRD 
• Börjar ofta i barndomen från benen för att spridas i hela kroppen 
• Levodopa medicin hjälper mot symtomen (Parkinsonmedicin) 
Förutom dystoni ha endel symtom på kraftlöshet och psykiatriska problem 
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 Myoclonus-dystoni 
• DYT 11 
• Myocloni (häftiga muskelryckningar) förutom dystoni 
• Börjar i barndomen eller ungdomen 
• Alkohol påverkar symtomen starkt 
Också psykiatriska symtom 
  
 Snabbt börjande dystoni – parkinsonism 
• DYT 12 
• Börjar snabbt med tvångsrörelser runt munnen, talsvårigheter, svårigheter att svälja och dys-
tonisymtom i övre extremiteter (ofrivilliga rörelser-ryckningar) 
Med kommer parkinsonsymtom, långsamhet, stelhet 
  
 Om ärftlighet 
• Bland en tredje del av dystonipatienterna förekommer dystoni hos nära släktingar 
• Godartad darrning, essential tremor, (ärftlig) samt Parkinsons sjukdom (ej ärftlig) förekom-
mer mera i släkterna. I dystonisläkter förekommer mera svår, kronisk huvudvärk och nacksmärtor 
utan direkta felställningar (symmetrisk nack dystoni?) 
 
  Vården 
• Ta hänsyn till dystonin i det dagliga livet 
• Inte provocera någon muskelgrupp genom överansträngning!! 
• Upprätthålla muskelstyrkan 
• Vård med botulinum förbättrat väsentligt prognosen 
Sjukgymnastik – många olika vårdriktningar 
 
 ”Bra vård rekommendationer” 
• Påvisande av olika vårdformers effekt ännu bristfällig och grundar sig ännu ofta på erfarenhet 
(inte forskning) 
Vård med botulinum klart påvisad, men hur vården ges skiftar väsentligt mellan olika läkare 

H. Erjanti förespråkar användning av EMG-apparatur, samt att intervallen mellan Bo-
tulinum injektionerna skulle vara 2 månader. 

 
  Nytt om Botulinum 
• I en undersökning med djur har man kunnat påvisa att en del av botulinumet sprids längs nerv 
• B-toxin finns snart att få i apotek i Finland – ersätts dock inte ännu av sjukkassan 
• ”Noggrannare” botulinumpreparat håller på att utvecklas – effekt bara i muskeln eller smärt-
nerven eller svettkörtlarna osv. 
Utveckling av mera ”rena” toxiner, med vilka man hoppas på att kunna förkorta vårdintervallerna 
  
 Om botulinumvårdens säkerhet 
• Under 20 år har 16 patienter dött efter botulinumvård 
• Alla fallen noggrannt undersökta 
• Alla patienter varit svårt sjuka, på sjukhus 
I alla fall, sett till situationen har botulinumdosen uppskattats för stor, och orsakat muskelsvaghet 
eller pga. spridning svaghet i fel muskler (svalg-andning) 
 
Kursiv text är översättarens kommentarer 
Red. anmärkning 
  



17 

 

Dystoni och arbetslivet 
Text 
Kirsti Martikainen, neurolog, Finlands 
Parkinson-stiftelse och –förbund 
Reijo Marttila, professor, överläkare, 
ÅUCS neurologiska klinik 
 
Översättning Bi Virta 
 
Publicerad i Parkinson-postia nr 3/2008 

vård och kan till och med helt försvinna för ett 
antal år.  Trots att sjukdomen bryter ut i den 
arbetsföra åldern har man inte tidigare i Fin-
land undersökt vilka följder dystonin medför i 
arbetslivet. Mycket litet har situationen under-
sökts även i andra länder. 
 
 Resultaten av vår undersökning 
 
 Våren 2004 sände vi en enkät till Finlands 
Dystoni-förenings medlemmar i arbetsför ål-
der. Enkäten bestod av frågor gällande hur 
man klarade sig i arbetslivet och dessutom om 
symtombilden, vilken typ av vård man fick 
och hurudan rehabilitering man åtnjutit. Av 
403 tillfrågade svarade 303 personer dvs. 70 
%. Dystoni visade sig vara mera en kvinnlig 
sjukdom – endast 22 % av de som svarade var 
män. Hälften av de som svarade var under 50 
år och dystonin hade diagnostiserats i medeltal 
vid 44-års ålder. Vid tidpunkten för enkäten 
hade det i genomsnitt gått sex år sedan diagno-
sen och 12 år sedan symtomen börjat. Diagno-
sen dystoni hade säkrats i medeltal inom tre år 
efter att personens symtom börjat. 
 
 Vi strävade till att typsätta dystonin genom att 
fråga vilka muskelgrupper som var drabbade . 
Den klart största gruppen visade sig ha sym-
tom i nackens eller halsens muskulatur, men 
för mindre än hälften var det enda symtomom-
rådet. På följande plats kom symtom i övre 
extremiteterna  41 %  av de som svarade. En-
dast nio hade symtom bara i övre extremiteter-
na. Enbart blefarospasm var ännu mera säll-
synt hos personerna i arbetsför ålder: endast 
fyra personer hade ögonsymtom. Bland de 
som svarade var det vanligt att man upplevt 
symtom i flere muskelgrupper.  Symtom i ned-
re extremiteterna och i bålen förekom endast i 
den utbredda symtombilden, dit vi i denna 
undersökning räknar de personer som har 
symtom i flere än tre kroppsdelar. Diagnosen 
dystoni hade de som svarade fått av sin läkare, 
men i enkäten var det inte möjligt att försäkra 
sig om huruvida symtom i övriga kroppsdelar 
berodde på egentlig dystoni eller var en följd 
av dystoni i en kroppsdel. Generaliserad dys-
toni förekommer mycket sällan i den finländs-
ka befolkningen. 

 Dystoni och arbetslivet 
 
 Dystoni är ett fel i regleringen av de viljestyr-
da musklerna och förorsakar muskelspänning-
ar, felställningar och ofrivilliga rörelser. Den 
ökade muskelspänningen förorsakar även 
smärta. Vanligast förekommande är cervikal 
dystoni som drabbar  nackens och halsens 
muskler. Cirka 1000-2000 personer i Finland 
lider av cervical dystoni. För en del personer 
med cervical dysgtoni är det centrala symto-
met smärta, men alla drabbas inte av smärta 
ens efter en längre tids sjukdom.  Därefter föl-
jer dystoni som drabbar handens muskler och 
kan förekomma enbart då man skriver så kal-
lad “skrivkramp” eller vid musicerande 
“musikers kramp”. Dystoni i handens muskler 
förekommer även för personer med övriga 
yrken där man arbetar med händerna.  
 
 Vid blefarospasm är problemet att ögonen 
sluter sig ofrivilligt och i början förekommer 
ofrivilliga blinkningar. I svåra fall kan ögonen 
vara slutna nästan hela tiden och det kan vara 
omöjligt att röra sig utan assistant. Symtom 
kan förekomma även i övriga ansiktsmuskler, 
mera sällan även i svalg och talets muskulatur. 
Dystoni i fötterna förekommer oftast vid ut-
bredd dystoni, som är mera sällsynt. Dystoni 
kan även förekomma som symtom i ett flertal 
neurologiska sjukdomar (sekundär dystoni) 
och då finns övriga neurologiska orsaker och 
symtom med i bilden. 
 
 Primär dystoni bryter oftast ut i yngre vuxen 
ålder. I början förekommer symtomen då och 
då i vissa situationer, men blir senare fortgåen-
de. Efter de första årens försämring brukar 
symtomen jämna ut sig och lätta med hjälp av 
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 Mest störande symtom 
 
 Man bad även de som svarade att uppskatta, 
vilka fem av de följande symtomen, som vål-
lade mest besvär i handlingsförmågan: ryck-
ningar, stelhet, smärta, synproblem, att använ-
da  handen, att röra sig, tala eller att vara stilla, 
trötthet, depression, sömnstörning eller något 
annat symtom.  Smärta, muskelryckningar och 
stelhet var de mest besvärande, därefter kom 
användning av handen och trötthet. Smärta var 
mest besvärande vid den utbredda symtombil-
den och i dessa fall hade man även oftare pro-
blem med rörelseförmågan och seendet. 
 
 Vård av dystoni 
 
 Största delen (78 %) av de som svarade be-
handlades med botulinum, med i genomsnitt 
3,4 månader mellan injektionerna. Över hälf-
ten använde även klonazepam (varumärke Ri-
vatril), 17 % använde betahämmare, 18 % an-
vände depressionsläkemedel och 13 % ångest-
dämpande läkemedel, 6 % använde sömnme-
del. Majoriteten vårdades vid universitets- 
eller centralsjukhus, 12 % vid distrikssjukhus, 
11 % vid privat läkarmottagning och lika 
många vid hälsocentral. 
 
 Rehabilitering av personer med dystoni 
 
 Av de som svarade enkäten hade 53 % delta-
git i en anpassningsträningskurs. En tredjedel 
fick individuell fysioterapi och 18 % deltog i 
ledd gruppmotion. Nästan alla sade sig utöva 
motion varje vecka och 28 % dagligen. Dess-
utom sade 43 personer (14 %) att de använde 
sig av andra terapiformer. Man nämnde bland 
annat: ergoterapi, talterapi, massage, OMT 
(ortopedisk manuell terapi), akupunktur och 
akutryck, psykoterapi. Man hade även nämnt 
besök hos kiropraktiker och osteopat samt bas-
sängterapi. Enstaka personer använde dessut-
om följande terapiformer: voice massage, lym-
faterapi, zonterapi, traditionell kiropraktisk 
behandling, energibehandling, laserbehandling 
och fysioakustisk stol. 
 
 Hur klarar sig personer med dystoni i ar-
betslivet 
 
 Då enkäten besvarades var 37 % i arbetslivet 
vanligtvis i heldagstjänst, endast 4 % hade 

deltidsanställning. Av de 20-64 åringar som 
hade dystoni var en klart mindre del i arbetsli-
vet jämfört med den finländska befolkningen i 
genomsnitt (72 %). Arbetslöshetsprocenten 
var 5 vilket inte är mera än normalt. På grund 
av dystoni var 33 % sjukpensionerade och 14 
%  åtnjöt annan pension. För resten var situa-
tionen någonstans mitt emellan: sjukledighet, 
rehabiliteringsstöd eller studier. I genomsnitt 
hade man fått pensionsbeslut 3 år efer diagno-
sen och i en ålder av 48 år. Variationen var 
stor gällande pensionsbesluten: en del hade 
fått pension genast efter diagnosen till och 
med som 24-åring, den längsta perioden var 
16 år efter diagnosen vid fyllda 60 år. 
 
 Stöd för att klara sig i arbetslivet  
 
 Den största delen av de som svarade uppskat-
tade att det blivit svårare att klara sig i arbets-
livet på grund av dystonin och endast 12 % av 
svaren angav, att dystoni inte hade försämrat 
arbetsförmågan. En tredjedel hade fått lättare 
arbetsuppgifter: arbetstiden hade förkortats, 
arbetsuppgifterna förändrats, arbetet blivit lät-
tare eller man hade fått tillstånd till extra vilo-
paus under arbetstid. En del önskade att deras 
arbetstid skulle förkortas, 22 personer (7 %) 
var intresserade av omskolning.  Ett del- eller 
heltidspensionbeslut ville 49 personer (16 %) 
få.   
  
 Regionala skillnader 
 
 Undersökningen omfattar hela landet, delta-
garna var från alla 20 sjukvårdsdistrikt, endast 
Åland undantaget. Att uppskatta regionala 
skillnader begränsas av de mindre sjukvårds-
distiktens få deltagare: från sex sjukvårdsdi-
strikt fanns det endast under fem deltagare. I 
dessa fall kan det vara att deltagarna inte är 
representativa och tillfälliga faktorer kan få en 
stor betydelse. Viss skillnad fanns även i del-
tagarnas ålder och sjukdomstiden i de olika 
sjukvårdsdistrikten. 
 
 Andelen personer i arbetslivet varierade även 
mellan sjukvårdsdistrikten, dels eventuellt be-
roende på arbetslivsstrukturerna och -
situationen. De arbetslösas andel hos personer 
med dystoni skilde sig inte markant mellan de 
olika sjukvårdsdistrikten. Det fanns inte heller 
statistiska olikheter i användandet av Botulin. 
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Det fanns skillnader vad gäller fysioterapi, 
men mellan de stora sjukvårdsdistrikten var 
skillnaderna allmänt taget små. 
 
 Vad lär vi av detta? 
 
 Personer med dystoni är klart mera sällan i 
arbetslivet än den övriga befolkningen i sam-
ma ålder. De flesta i arbetsför ålder med dys-
toni upplevde, att dystonin hade försvagat de-
ras arbetsförmåga. Det ser ut, att personer med 
dystoni skulle behöva mera stöd att klara sig i 
arbetslivet för att undvika en tidig pensione-
ring. Sjukdomen är sällsynt och sjukdomens 
typiska drag är inte så kända inom företagshäl-
sovården. Att särskilja vanlig muskelspänning 
från dystoni kan vara svårt speciellt i ett tidigt 
skede vilket leder till att många med dystoni 
möter svårigheter då symtomen gör det svårt 
att klara sig i arbetet. Om dystonin inte medför 
en klar felställning eller ofrivilliga rörelser kan 
det vara svårt att göra korrekt diagnos. För en 
del av de som svarade på enkäten det tagit fle-

re år innan man kunnat konstatera sjukdomen 
och symtomlindrande vård påbörjats.  Arbets-
prövning för en person med dystoni kräver 
ofta detaljerad utredning av förekomsten av 
symtom i samband med utförandet av arbetet, 
antingen så att man följer med på plats eller 
tar utförandet på video. Man bör utforma stöd-
åtgärderna individuellt med tanke på sjukdo-
mens speciella krav. Då enkäten besvarades 
fanns det inte speciella rehabiliteringskurser 
för stöd i arbetslivet för dystonipatienter. Nu 
finns det två sådana per år vid rehabiliterings-
center Petrea, Åbo och det har varit mera sö-
kande till kurserna än man kunnat ta emot. På 
kurserna har det framkommit, att personer 
med dystoni har varierande problem och en 
mångprofessionell arbegtsgrupps kunnande är 
till stor hjälp för arbetshälsovården då proble-
men löses. 
 
 Forskarna tackar samtliga som besvarade en-
käten. 

 

Efterlysning 

Min Cervikala Dystoni Torticollis har sedan några år tillbaka blivit segmen-
tell. Fick inåtrotation av höger underarm vid vila/inför sömn.  
Sedan ca 4½ månader tillbaka fick höger axel eget liv emellanåt på samma 
sätt och för ca 6-7 veckor sedan spred dystonin sig också till höger sida i ma-
gen, vid vila/inför sömn. Spridningen är bekräftad av min läkare Håkan Löf-
ving och fick 2 injektioner i buken, när jag hade tid hos honom sist. De har 
hjälpt mycket bra! 
  

Nu till min "efterlysning".  
 
Förstår att det inte är helt vanligt att få en dystonispridning till buken. Skulle 
bli jätte glad om någon som kanske också har detta "fenomen" vill höra av 
sig till mig, ang tips om bra sensoriska tricks. Då det inte står så mycket i lit-
teraturen om det.  
Du kan antingen maila mej på kicki.olsson@bornet,net Eller slå en liten 
pling på 033- 26 69 63 
 
Kicki Olsson 
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Nätverk Dalarna 
Tisdagen den 21 oktober träffades ett trettital 
personer i Mariagården i Falun. Till vårt höst-
möte kom dystonivänner med respektive både 
från Gästrikland och Dalarna. 
Även denna gång har jag haft turen att anlita 
en av våra egna, som kvällens föreläsare. 
Det var hans inlägg i Dystoninytt nummer 
2/2008, ”Konsten att stärka sig själv”, som 
gjorde mig intresserad. Hur kan man vara så 
positiv och även hjälpa andra, fast man har 
konstaterad cervikal dystoni. Jag gick in på 
hans hemsida och blev ändå mer imponerad. ( 
http:// www.hareko.se) Han måste få chansen 
att förmedla sina tankar till flera. 
Jag ringde honom och frågade om han kunde 
och ville ställa upp på vårt höstmöte? 
Det gjorde han gärna och ville dela upp sitt 
framförande i två delar, som går i varandra. 
Dels självbilden: vad formar den och hur kan 
vi få en självbild som hjälper och dels hur man 
genom att använda sig av sina mentala resur-
ser på ett bättre sätt kan påverka dystonin. 
Så blev det dags för den egna företagaren, di-
plomerad mental tränare och avspänningspe-
dagog, att komma till vår grupp. 
 
 Han blandade allvar och humor i sitt anföran-
de. Han kunde inte gå på auktion, för då köper 
han allt, eftersom hans huvud nickar ja hela 
tiden. Han fick sin diagnos så sent som 2002. 
Han, som många andra, har fått god hjälp av 

vår duktiga sjukgymnast Birgitta Weidegård, 
att lära känna sin kropp och få en mycket bätt-
re kroppshållning. 
Hur har Ulf kunnat påverka sin dystoni men-
talt. Jo, han betonar att det är viktigt att arbeta 
med sin självbild. Ser man på sig själv som 
sjuk eller frisk? 
Hur ser du på dig själv? 
Vilken känsla får du, när du ser på dig själv? 
Det inre samtalet är viktigt! 
Vi har alla med oss olika innehåll i våra per-
sonliga ryggsäckar. 
Ulf hade en överbeskyddande mamma, som 
naturligtvis påverkade hans hela liv. 
Skäms man, har man inget värde. Vad jag är 
dålig. Vad jag är värdelös. Jag är mindre värd 
än andra. Jag duger inte, som jag är. Det gäller 
verkligen att arbeta med det egna jaget för att 
bearbeta sådana tankar. 
Kritisera inte dig själv. Det påverkar ens själv-
bild. Var snäll mot dig själv. Jag hade sådana 
negativa tankar, säger Ulf, när jag skulle ge ut 
min bok, men det gick över förväntan. Jag 
måste prestera för att visa att jag duger. Jag 
måste vara andra till lags för att bli omtyckt. 
 
 Ulf har varit i Kina tillsammans med Leif 
Ögård, som har Parkinsons sjukdom. De har 
båda skrivit var sin bok. De kom lagom till OS 
avslutningsceremoni med ett jättefyrverkeri. 
Ulf kunde skriva en artikel bara om det och 
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vad de gjorde där? 
Han lärde sig Taj Chi i Kina och använder det 
dagligen mot sin dystoni. Det hjälper honom! 
När han skall dammsuga , triggar han igång 
sin dystoni och ju mer han kämpar ju sämre 
blir det. 
Det gäller i stället att hitta avslappning och ro. 
 
 Vad kan vara ett hinder för din personlighets-
utveckling? 
Jo, negativa tankar, känslor och beteende. Till 
exempel rädsla, svårt att säga nej eller tycka 
synd om sig själv. Hur ser vi på en situation? 
Får du publikstöd eller publiktryck? Man kan 
styra det. 
Temperament föds man med till 60%, men det 
går att ändra. 
Försök ändra på det, så kan du utvecklas. Din 
självbild påverkar hur du mår. Försök hitta en 
självbild som hjälper. 
Ulfs slutord var: ha förståelse och insikt, ha 
handlingsalternativ, ha möjlighet att styra sin 
självbild och koppla den mentala biten och 
dystonin. 
 Till sist enades gruppen om sju ”mentala 
tips”, som kunde vara till viss hjälp, om man 
har dystoni. 
Stressa mindre 
Ha en självbild som är positiv för mig själv 
Uppskatta sig själv 
Sluta tycka synd om sig själv 
Se det som positivt att folk är nyfikna 
Berätta att man har dystoni 
Hitta mer positiva tankar 
 Kvällen avslutades om vanligt med kaffe, te 
och Britts goda smörgåsar. Som tack för kväl-
len förärades Ulf en Svärdsjökråka  i stället för 
en dalahäst. Kråkan har sin särskilda historia. 
Nu får vi se fram emot vårens möte. 
 
Bengt-Erik Calles 

Göteborgsgruppen träffades 5 november på ett 
ställe där vi inte varit tidigare, nämligen villa Bel-
parc i gamla anrika Slottskogen. Först tog vi en 
fika och pratade en timme och sedan gick vi runt 
den fina fågeldammen. På somrarna brukar det 
spatsera kring stolta flamingos men nu fanns där 
mest änder och gråsparvar. Det var kallt och klart 
väder och det kändes novemberfuktigt i luften men 
det var ändå mysigt och gå där strax innan det 
mörknade helt. Träden är ju faktiskt vackra även 
när de inte har några löv. 
 
 Tyvärr var det inte så många som ställde upp idag 
men vi pratade om att vi ska gå på museum eller 
restaurang nästa gång för att locka lite fler deltaga-
re. Det är ju roligare att lära känna varandra som 
personer och inte bara som ”diagnoser”. Eva Wass 
gav tips om en läkare på Torggatan 8 i Göteborg 
som gav Botox-sprutor som hon tyckte var bra. 
Som vanligt utbytte vi erfarenheter med varandra 
och man kan ju konstatera att den ena dystonin inte 
är den andra lik. Även bland dem som t ex har tor-
ticollis i nacken skiljer det sig ganska mycket. 
 
 Själv har jag fortfarande inte träffat någon som har 
skrivkramp som jag. Helene Salomonsson berätta-
de om sin dystoni som sitter i käkarna och halsen. 
Hon försökte en gång med Botox men då fick hon 
väldiga svårigheter att svälja så den behandlingen 
kunde hon inte fortsätta med. Numera håller hon på 
med olika slags sjukgymnastik för att komma till-
rätta med problemen. Hon håller också igång med 
målning och långa promenader för att få en positiv 
syn på livet. Hon har under senare tid också märkt 
av en viss förbättring i sjukdomen. 
 
 Vi pratade också om hur jobbigt det kan vara när 
en läkare man har haft i flera år och där det funge-
rat smidigt, plötsligt går i pension. Det kommer en 
ny läkare som inte alls har denna erfarenhet, allt 
blir plötsligt tidsödande, krångligt och invecklat 
och man måste dra sin sjukdomshistoria en gång 
till.  
Går man till en vanlig vårdcentral och berättar om 
sin sjukdom vet de flesta läkare inte alls vad det 
handlar om. Ja, det var väl ungefär det som vi dis-
kuterade. Vi önskade varandra God Jul och Gott 
Nytt År innan vi skildes i den fuktiga novemberky-
lan. Vi träffas på nästa möte till våren 2009. 
 
 
 Ursula Dahlström 
uschi_dahlstrom@yahoo.se 

Nätverk Göteborg 
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Nätverk Östergötland 
Start för nytt NÄTVERK i  
Östergötland med omnejd 

 
Nu har vi äntligen kommit igång med nätverk 
”Östergötland”. 
Träffen föregicks av att jag skickade runt 
skriftliga inbjudningar till ca 30 medlemmar 
runt i Östergötland med omnejd. Skickade 
även ut inbjudan via mail till de som uppgett 
mailadress. 
Tyvärr var det ingen som svarade på kallelsen 
vare sig via mail eller per telefon. 
 
 Men, trots det, så blev vi ett gäng på 9 perso-
ner som sågs denna mulna september dag i 
föreningshuset ”Fontänen” i Linköping. 
”Fontänen” är Linköpings gamla brandstation, 
med anor från tidigt 1900-tal, som numera 
inrymmer föreningshus. Ligger centralt i Lin-
köping. 
 
 Från Norrköping kom 3 personer, 1 från Åtvi-
daberg och resten från Linköping. 
 Vi startade träffen med att presentera oss för 
varandra med namn och berättade kort om vår 
sjukdom. Kaffe, smörgås och hemmagjord 
äpplekaka serverades under tiden. 
Sedan hade jag bjudit in sjukgymnast Ann 

Charlotte Åberg, sjukgymnast på ”Rörelse & 
hälsa”, neurologen på Universitetssjukhuset i 
Linköping. Hon jobbar bl.a. med dystoni pati-
enter. 
Hon kommer, i nästa nummer av ”Dystoni-
Nytt”, berätta om hur hon arbetar med dystoni 
patienter samt om det studiebesök som hon 
och hennes arbetsslag gjorde i Frankrike under 
våren. 
 
 Hennes besök inspirerade oss till vidare dis-
kussion. 
 
 Nästa träff kommer att bli den 9 december 
kl.15.30. Träffen kommer, även då, att hållas 
på Fontänen i Linköping. Någon förtäring i 
”julens tecken” utlovas. Då kommer vi att 
fortsätta att diskutera hur vi ska jobba i nätver-
ket framöver. 
Träffarna kommer att hållas ca var tredje må-
nad, alltså 4 ggr per år och kanske kommer de 
även att hållas på andra ställen än i Linköping. 
Vi har även diskuterat att boka in någon före-
läsare till våren. 
 
  
 Anna Kihlstedt, nätverksansvarig 

Anna Kihlstedt           AnnCharlotte Åberg 
                       Sjukgymnast 
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Nätverk Småland 
Höstfärger vid Vätterns strand -

välkomnade Smålandsmöte! 
 
 Vårt nätverksmöte denna lördagseftermid-
dag i oktober, hölls i Jönköping. I gamla 
ärevördiga Rådhusets lokaler, där det nyli-
gen renoverats och förskönats.  
Vita valv, djupa fönsternischer och gediget 
tegelgolv, men med en tidsenlig ton på möb-
ler och inredning. Mycket trivsamt. 
Jönköpings diakoniverksamhet bedriver ka-
férörelse i Rådhuset och Birgitta Hansen 
hade ordnat så vi fick hyra kaféet för mötet. 
Neurolog Margaretha Hultgren från läns-
sjukhuset Ryhov i Jönköping var inbjuden 
gästföreläsare.  
Men innan föreläsningen bjöds vi på kaffe 
med frallor och hembakade kakor. En del av 
oss hade haft lång resväg, så förplägnaden 
smakade verkligen gott. 13 personer- inklu-
sive läkaren mötte upp till träffen. Hälften 
från trakten och övriga öster o söder ifrån. 
 
  Birgitta Hansen, som samlar på vackra 
hattmodeller hade i lokalen gjort en miniut-
ställning av skapelserna. Vissa fluffiga som 
bakelser, andra i mer stram elegans. Hattar-
na satt placerade i de vita takvalven,---
belysta av strålkastare. Mycket effektivt. 
 
 Efter fikapausen berättade Margaretha Hult-
gren om cervikal dystoni. Den vanligaste 
formen är torticollis. Margaretha är speciali-
serad på just denna form av dystoni och har 
25 patienter med diagnosen. 
 
För cirka 10 år sedan påbörjades i Jönkö-
ping behandlingar med Botoxinjektioner och 
vår föreläsare har varit med från start. Pati-
enterna är uppdelade i 4 grupper. Fr.o,m, 
årsskiftet –08 är Botox kostnadsfritt i Jönkö-
pings län. Tidigare fick alltså patienterna 
själv betala för preparatet. 
 
Konsekvenserna av cervikal dystoni är 
otrevliga. Det håller nog alla vi som lider av 
sjukdomen med om. De av oss, som inte har 
någon som helst lindring ( i värsta fall t.o.m. 

en försämring av tillståndet) av Botoxbe-
handling har det därför riktigt besvärligt i 
tillvaron. 
Symtomen lokaliseras till --- och nu följer 
svårstavade ord minsann---
sternocleidomastoideus! Splenius och trape-
zius, där förstnämnda på svenska kallas sne-
da halsmuskeln och sistnämnda kappmus-
keln. Dessa muskler drar och sliter åt olika 
håll, med svåra smärtor, kramper och trött-
hetskänsla som följd. För en del är det oer-
hört påfrestande att sitta eller stå, när denna 
aktivitet håller på i halsmuskulaturen. 
Har en liten undran. Hur tänkte man när la-
tinska ordet för sneda halsmuskeln sattes? 
Rena gaeliskan! 
Under föreläsningen gavs tillfälle att ställa 
frågor. Det är alltid lika intressant att få ta 
del av det som sker inom forsk-
ning/framsteg. 
 
Margaretha Hultgren avtackades med en 
flaska vin och varma applåder. 
Stort tack till Birgitta Hansen, som ordnat 
med föreläsare, lokal och fika! 
 
 Vi beslutade ha nästa träff i Växjö kom-
mande vår och alla är då mycket välkomna. 
Naturligt vis inkluderas även medlemmar 
och anhöriga från andra nätverk till mötet. 
 
 Vi önskar alla en god vintersäsong. 
 
 Monica Bjuhr och Ia Rydhill 

Roland, Ann-Mari och Ingegerd 
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Landet runt 

Dystoni-kväll i Örebro 
  

   Svensk Dystoniförening 
 

 Hälsar er välkomna 
till en kvällsträff på Universitetssjukhuset i Örebro 

Tisdagen den 25 november kl 18.30 
Plats: Konferensrum Hjälmaren, ingång: Gallerian M-huset. 

 
  

 Föreläsare 
Neurolog Bo Ekstedt från Örebro 

 
 som talar om Dystoni- Botulinumtoxin och olika behandlingar. 

 
 Vi hoppas att många passar på och kommer denna kväll till Örebro 

och tar tillfället att få mera information om dystoni 
  

 Svensk Dystoniförening  
är en riksomfattande patientförening för dystonidrabbade 

och på olika platser har vi lokala nätverk som träffas några gånger om året. 
Detta vill vi försöka få igång även i Örebroregionen! 

 
 Vi försöker ordna något kaffe och förtäring i anslutning till lokalen. 

Detta kan beställas vid anmälan som vi vill ha 
senast den 20 november, och naturligtvis är även anhöriga välkomna. 

 
 Anmälan till: 

 Monica Bergfjord-Ståhl 
e-post monicab_s@msn.com 

tel. 019-321392 
 

 Ann-Charlotte Gynne 
e-post anders.gerdien@telia.com 

tel. 0581-54031  
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Välkomna till Svensk Dystoniförenings 
Skånska nätverksträff i Hässleholm 

 

 Torsdagen den 20 november 18:30 

Hässleholms sjukhus, konferenslokal Gåsen. 

Ingång via huvudentrén. 

 Monika Benson kommer att informera om Europeiska dys-
tonikonferensen i Hamburg. Göran Olsson informerar från 

styrelsen och nätverket. 

 Tanken är att träffas och umgås, utbyta erfarenheter och 
tankar över en landgång och en kopp kaffe/the. 

 

 Pris 45kr/person 

Anmälan senast 12/11 till Lottie Holm 

0451-605 23 

lottie.holm@hotmail.com 

 Ni önskas välkomna av Lottie, AnnChristine och Eva. 

Landet runt 
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 Stockholms nätverk bjuder in till  

  
    Julmys i Sjövillan, Danderyds sjukhus!            

 
Eventuellt kan vi vänta besök av en gäst. 

Skicka in din mailadress till birgitta.sthlm@hotmail.com så skickar 
 vi info så snart vi vet. 

Om vi inte redan har mailadressen förstås. 
 
  

 Torsdagen den 11 december från klockan 17.30 
 

Lite lättare julmat 
till självkostnadspris kommer att dukas upp. 

Det vankas också fika med tårta. 
  

Välkomna! 
Birgitta o Anki 

 
 

För att lättare beräkna maten behöver vi veta hur många som kommer. 
                Anmäl dig via mail till Birgitta  -   birgitta.sthlm@hotmail.com 
                eller via tfn:    08 767 33 34 eller 076 23 191 32 
 
  
 
 
 

    
 

Landet runt 
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Tänker du flytta ? 
 
Glöm inte att du 
måste meddela 
föreningen din  
nya adress skicka ett 
E-brev, ring eller skriv ett vykort. 
Adresser finns på sista sidan. 

Lokala nätverk/Kontaktpersoner 

Dalarna 
Bengt-Erik Calles 
Tel: 023-79 57 67 
E-post: bengt-erik.calles@falun.se 
 
Göteborg/Västra Götaland 
Ursula Dahlström 
Tel: 031-47 39 16 
E-post: uschi_dahlstrom@yahoo.se 
 
Norrbotten 
Peter Stoltz 
Tel: 0920-876 45 
 
Närke 
Monica Bergfjord-Ståhl 
Tel: 019-32 13 92 
E-post: monicab_s@msn.com  
 
Skåne 
Lotti Holm 
Tel: 0451-605 23 
E-post: lotti.holm@hotmail.com 
 
Småland 
Ia Rydhill 
Tel: 0433-251 05 
E-post: ia.rydhill@telia.com 
 
Stockholm 
Birgitta Larsson 
Tel: 08-767 33 34 
E-post: birgitta.sthlm@hotmail.com 
 
Uppland 
Elsa Svalberg 
Tel: 0762-41 47 88 
E-post: elsasvalberg@yahoo.com 
 
Östergötland 
Anna Kihlstedt 
Tel: 013-12 86 60 
 alt. 0703-12 86 85 
E-post: anna.kihlstedt@lkpg.visit.se 

Redaktion Och Styrelse 
Önskar Er Alla  
En God Jul Och 
 Ett Gott Nytt År 
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Svensk Dystoniförening 
Vågens gata 455 
136 61 Haninge 
 

B-FÖRENINGSBREV 

 

Styrelse 
 
Britt Forsberg, ordförande 
Vågens gata 455 
136 61 HANINGE 
Tel. 08-741 25 57 
Fax. 08-745 41 50 
E-post: britt.forsberg@zeta.telenordia.se 
 
Göran Olsson, vise ordförande 
Svalvägen 59 
237 36 BJÄRRED 
Tel. 046-29 28 74 
E-post: gka.olsson@telia.com 
 
Anders Silfors, sekreterare 
Stjärngossevägen 108 
125 35 ÄLVSJÖ 
Tel./Fax. 08-99 99 56 
E-post: silfors.a@telia.com 
 
Christina Nilsson, kassör 
Östanvägen 2 
312 95 Laholm 
Tel. 0430-224 55 
E-post: christina.ng@telia.com 
 
Kenneth Panser, ledamot 
Bolindervägen 87 
176 74 JÄRFÄLLA 
Tel. 08-583 554 30 
E-post: kenneth.panser@comhem.se 
 
Monika Benson, ledamot 
Bingavägen 7 
240 10 DALBY 
Tel. 046-20 22 88 
E-post: monika.benson@telia.com 
 
Birgitta Larsson, suppleant 
Elfviksvägen 86 
181 90 LIDINGÖ 
Tel. 08-767 33 34 
E-post: birgitta.sthlm@hotmail.com 
 
Elsa Svalberg, suppleant 
Frodegatan 33 B 
753 25 UPPSALA 
Tel. 0762-41 47 88 
E-post: elsasvalberg@yahoo.com 

Besök vår hemsida 
www.dystoni.com  

PlusGiro 
1 79 71-3 

Thomas Henningsson, revisor 
Sikrenovägen 3 
182 77 STOCKSUND 
Tel. 070-484 73 15 
E-post: 
 
Anita Arvidsson, revisor suppleant 
Mörbydalen 14 
182 52 Danderyd 
Tel. 08-753 41 72 
E-post: anita.arvidsson@mbox301.swipnet.se 
 
Tony Bergvall, valberedning 
Tellusgatan 4 
195 58 MÄRSTA 
Tel. 08-591 115 73 
E-post: tony.bergvall@telia.com 
 
Bjarne Kraft, valberedning 
Mjölnerbacken 43 
174 48 SUNDBYBERG 
Tel. 08-37 65 52 
E-post: bjarne.kraft@adm.ministry.se 

Tänker du flytta ? 
 
Glöm inte att du 
måste meddela 
föreningen din  
nya adress skicka ett 
E-brev, ring eller skriv ett vykort. 
Adresser finns på sista sidan. 
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