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Forord

Jeg har skrevet denne bog om vores familie og vores liv med en han-
dicappet datter for at dele og fortælle om vores oplevelser – hvilke 
overvejelser man gør sig, og hvor hårdt det kan være som søster, far 
og mor, og hvor opslidende det kan være for parforholdet. Og jeg har 
skrevet den for at fortælle, at det er vigtigt at huske de andre søsken-
de, så de ikke føler sig overset, for det kan være lige så hårdt at være 
søskende til et handicappet barn. 

Men jeg har også skrevet den for at dele de store glæder, vi har. 

Vi er en familie med far, mor og lillesøster på ti år og vores handicap-
pede datter på 13 år. 

Vores datter har en diagnose, 1p36, der gør, at hun er bagud i sin ud-
vikling og har en del autisme.

Måske kan I nikke genkendende til noget fra vores dagligdag, og må-
ske kan bogen være en hjælp.

Helle Korsled
Forfatter
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Introduktion

Som syvårig fik vores datter diagnosen 1p36-deletion-syndrom.

1p36-deletion-syndrom er en kromosomfejl. I dette tilfælde vil det 
sige, at der er en mangel på kromosom 1. 1p36 er ikke særlig ud-
bredt. I de fleste tilfælde er det et ikke-nedarvet syndrom, som det 
også var i vores tilfælde. Da man først for seks år siden fik en maskine 
på Rigshospitalet, som kunne opdage denne kromosomfejl, var der 
ikke særlig mange, der havde fået stillet lige præcis denne diagnose. 
Og derfor heller ikke særlig mange at sammenligne med. 

1p36-deletion syndrom beskrives således*: 
1p36-deletion-syndrom er karakteriseret ved væksthæmning, medfødte 

misdannelser, moderat til svær udviklingshæmning, epilepsi, nedsat syn 

og hørelse, og karakteristiske ansigtstræk (bl.a. indsunkne øjne med 

markante øjenbryn, en bred, flad næse, langt mellem næse og mund og 

en spids hage). De fleste med diagnosen kan enten ikke tale eller kun sige 

nogle få ord. De kan have temperament, have raserianfald og bide sig 

selv. Der er tale om en medfødt kromosomafvigelse, hvor en lille del af 

den korte arm af kromosom 1 mangler. Ofte er tabet af kromosommate-

riale (kaldet mikrodeletioner) så lille, at der kræves andre metoder end 

traditionelle kromosomanalyser til at påvise dem. 1p36-deletion-syn-

dromet er dobbelt så hyppigt hos piger end hos drenge. I de fleste tilfælde 

er syndromet ikke nedarvet. I 20 procent af tilfældene har man arvet en 

kromosomafvigelse fra en forælder, som ikke har udviklet diagnosen. 

*Kilde: www.csh.dk med henvisning til den svenske socialstyrelses vidensdatabase om 

sjældne diagnoser.  
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De første år

At få et handicappet barn er en stor opgave og en stor udfordring. 

Celina er i dag 13 år gammel. Det er en stor blandet omgang at have 
diagnosen 1p36-deletion-syndrom, hvor Celina mangler en del af 
kromosom 1. Der er en del autist i Celina. Hun er bagud i sin udvikling 
både mentalt, sprogligt og motorisk. Hun har med årene fået et for-
ståeligt sprog, men havde ikke rigtig noget sprog, før hun blev fem år. 
Derudover vil der i forbindelse med denne kromosomfejl ofte følge 
en lang række af udfordringer og vanskeligheder med temperament, 
indlæringsvanskeligheder, selvskadende adfærd, tidlig pubertet med 
mere.

Vi vidste det ikke med det samme. Der gik faktisk fem år, måske end-
da seks år, før vi var sikre på, at vores datter var handicappet. Og der 
gik to år, før vi opdagede, at hun var anderledes end andre. 

Vi var unge forældre. Jeg var kun 19 år, og min mand (dengang kære-
ste) 24 år, da vi besluttede, at vi ville være en familie og have et barn. 
Ni måneder efter fik vi Celina. Fødslen var ikke helt nem. Jeg havde 
besluttet, at jeg gerne ville føde i vand. Men efter en masse timer med 
veer blev jeg pludselig dårlig i badekarret og måtte op og ligge i sen-
gen. Jeg fik et måleapparat om maven, der kunne måle Celinas puls. 
Den var meget lav. Den lå kun på 56. Jordemoderen fik tilkaldt læge 
og sygeplejersker til et eventuelt kejsersnit. Men i stedet lykkedes det 
at tage Celina med blød kop. Celina var stjernekigger (hvor hovedet 
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vender opad), men ud kom hun. Vi blev lidt forskrækkede, da vi så 
hende, for Celinas hovedform var blevet en smule deform af at blive 
hevet med blød kop, men det rettede sig selvfølgelig hurtigt. Celina 
var lille, 2.730 gram vejede hun, og hun var 50 centimeter lang. I hen-
des papir stod der: “fin, men meget bleg”.

Vi kom hjem fra hospitalet og havde en skøn lille datter. Der var in-
tet i vejen med Celina. Hun var glad, spiste, sov og trivedes godt og 
var fem måneder, før vi overhovedet hørte hende græde første gang. 
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Når sundhedsplejersken kom, havde hun kun positive ord om Celina. 
Sundhedsplejersken sagde tit, at Celina var rigtig godt med og endda 
lidt længere fremme end sin alder.

Celina var lidt over syv måneder, da hun kunne sidde selv. Ti måne-
der, da hun kravlede og 17 måneder, da hun kunne gå stabilt selv. Og 
alt det er jo inden for normalen, men selvfølgelig i den sene ende. Så 
vi havde ingen mistanke om, at der skulle være noget galt.

Da Celina var to et halvt år gammel, og jeg ventede Celinas lillesøster, 
undrede vi os over, at Celina ikke sagde rigtige ord. Ikke engang “mor” 
og “far”. Vi havde ingen i familien med små børn, og heller ingen af 
vores venner havde børn, så vi havde ingen at sammenligne med. Jeg 
spurgte dagplejemoderen, om ikke hun syntes, det var mærkeligt, at 
Celina slet ikke kunne sige nogen ord og intet ordforråd havde. Dag-
plejemoderen bekræftede mistanken og nævnte også, at Celina rent 
motorisk var meget bagud. Herefter begyndte en årrække af under-
søgelser for at finde ud af, om der var noget galt med Celina. Ingen 
undersøgelser viste, at der skulle være unormalt, og lægerne sagde 
jævnligt, at Celina bare var bagud i sin udvikling, og at det nok skulle 
komme. 

Det var nogle svære år. Der var mange specialister, vi skulle tale med, 
og mange undersøgelser, Celina skulle igennem. Og det var hårdt, da 
Celina som fireårig skulle i narkose for at få en MR-scanning, og da 
hun skulle have elektroder på hovedet, mens hun sov, for at man kun-
ne måle hendes hjerne. 
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Tit havde jeg min mor med. Det var rart med nogle flere ører til både 
at stille spørgsmål og også at huske svarene. Og en bedsteforælder er 
nok opmærksom på andre ting, end forældrene er. Det kunne også i 
visse tilfælde være svært at blive taget helt alvorligt med så ung en 
alder som min. Celina blev undersøgt for et utal af ting. Men lægerne 
fandt ikke noget.

Da Celina var omkring fem år gammel, kiggede hendes far og jeg på 
hinanden og indså, at dette ikke var noget, hun voksede fra. Om læ-
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gerne så kunne finde en diagnose eller ej, var Celina anderledes. Det 
var der, vi begyndte at betegne Celina som handicappet. Først sagde 
vi, at hun var anderledes. Så sagde vi, at Celina var et barn med et 
handicap og endelig, at Celina var handicappet. Det er et svært ord at 
vænne sig til.

Da Celina var fem år, gik hun i en almindelig børnehave og havde en 
støttepædagog 15 timer om ugen. Det er ikke mange timer, når man 
ikke kan gøre sig forståelig, ikke har nogen at lege med, og pædago-
gerne bruger deres tid på de børn, der er vanskelige. Næsten hver 
dag, når jeg kom og hentede Celina, sad hun i et hjørne for sig selv og 
iagttog de andre børn. Det var meget hårdt at se på hver dag, og det 
skar i hjertet.

Min mor tilbød, at hun i et års tid ville tage Celina hver dag, i stedet 
for at hun gik i børnehave. Når hun fik fuld opmærksomhed, kunne 
det måske udvikle hende. De kunne øve en masse motorik, og Celina 
kunne blive hørt og snakket med hver dag. Det var et rigtig flot tilbud, 
men vi syntes begge, det var vigtigt, at Celina var sammen med andre 
børn, så hun kunne se, hvordan de legede og prøve at efterligne deres 
adfærd.

Vi tog affære og fik skiftet til en almindelig børnehave, men med en 
stue for handicappede børn. Det var et rigtig godt skifte for Celina. 
Hun fik en masse opmærksomhed og dermed en masse selvtillid. Der 
var også tilknyttet talepædagog og fysioterapeut. Fysioterapeuten 
sagde, at Celina havde sanseintegrationsproblemer og ville lave en 
masse øvelser med Celina, som skulle gøre hendes motorik bedre. 
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Blandt andet skulle vi dreje Celina rundt på en gynge og svinge hende 
rundt, så hendes vestibulære system, der blandt andet har med ba-
lancen og koordinering af bevægelser at gøre, blev bedre. Vi skulle 
også børste hendes krop fire gange om dagen i 14 dage med en spe-
ciel børste for at stimulere hendes sanser. Hun fik smørechokolade 
om munden og skulle slikke det af for at træne mundmotorikken, så 
hendes tale kunne blive bedre, og hun skulle suge rosiner fast med et 
sugerør og flytte dem fra et sted til et andet.

Vi har altid gået rigtig meget på legepladsen og brugt meget tid på at 
være kreative derhjemme, men nu blev det til endnu mere. En masse 
øvelse i at gå på line, gynge, løbe, klatre og rutsje. En masse finmotori-
køvelser med perler, maling, modellervoks, trylledej og meget andet.

Vi købte en bog om sanseintegration hos børn. Vi blev så glade, for 
der var utrolig meget, vi kunne nikke genkendende til. Så vi mente 
jo, at Celinas diagnose måtte være sanseintegration dysfunktion. Vi 
opdagede hurtigt, at det ikke var en diagnose, men at langt de fleste 
handicappede børn har sanseintegration dysfunktion. Vi lærte dog 
en del om Celina og nogle af hendes problemer samt lidt om, hvordan 
vi kunne hjælpe hende. Men vi stod igen uden en diagnose at læne os 
op ad.
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Diagnosen – det endelige svar

Da Celina var syv et halvt år, fik Rigshospitalet en ny maskine, der 
kunne undersøge for kromosomfejl. Vi fik tilsendt et brev om, at de 
havde kørt en masse gamle blodprøver igennem deres nye maskine 
og havde i den forbindelse fundet ud af, at Celina manglede en del af 
kromosom 1, også kaldet 1p36. Meget mere kunne de ikke fortælle 
os. Men det var nok for os i begyndelsen, for det gjorde nogle ting lidt 
nemmere. Det var rart at få en afklaring. Rart at vide, at vi ikke kun-
ne have gjort noget anderledes. Rart at vide, at det ikke var, fordi jeg 
havde arbejdet for hårdt under graviditeten. Det var ikke sket under 
fødslen, og det var ikke vaccinerne, hun ikke kunne tåle. 

Vi havde hørt skrækhistorier om, at helt velfungerende børn kunne 
tage skade af de almindelige børnevacciner. Og da vores sygeplejer-
ske jo havde sagt, at Celina var rigtig godt med, da hun var hel lille, så 
havde vi tænkt, at vaccinerne kunne være en mulighed. Vi havde gjort 
os mange spekulationer i årenes løb. Men vi kunne ikke have gjort 
det anderledes, og det var en lettelse at vide. Vi gik også ud fra, at det 
nu ville blive nemmere med kommunen, nemmere at søge om hjælp. 
Vi tænkte, at det blev lettere i forhold til Celinas fremtid, og at vi nu 
i langt højere grad kunne hjælpe og støtte hende. Vi kunne måske 
endda få lagt en handlingsplan for Celinas fremtid.

Herefter har vi ved at søge på internettet kun fundet ud af mere om 
Celinas diagnose. Og ellers erfarerede vi i vores dagligdag, hvad diag-
nosen indebar. Som for eksempel tidlig pubertet (eller sen), overvægt 
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(eller underernæring) eller stor risiko for epilepsi. Det var først, efter 
vi havde oplevet Celinas første epilepsi-anfald, at vi fik at vide, at 70 
procent af 1p36-børn har epilepsi. Det havde været rart at vide inden 
Celinas første anfald, hvor vi troede, hun hun lå i kramper og lignede 
en, der ikke kunne trække vejret. 

Jeg ved godt, at der findes mange forskellige diagnoser, men jeg sy-
nes, at det kunne være en god idé, hvis lægerne var bedre informeret 
om den diagnose, de skulle overgive, så man som forældre både var 
klædt på til at tage sig godt af sit barn og kunne give informationen 
videre til de pædagoger og eventuelle aflastnings- eller plejefamilier, 
som også tager sig af vores børn. Vi ville have noget konkret at give 
vores sagsbehandler, så de havde større forståelse for vores udfor-
dringer og dermed hjælpe os som familier til at klare vores situation 
bedre.




