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Jenny Lexhed
Familj: Maken Mikael,
”vårt förhållande har fått sig
många törnar men nu är vi mer
sammansvetsade än någonsin. Vi
har växt som människor och lärt
oss så mycket.” Lucas är nu 11 år
och så har paret två döttrar, 9 och
5 år gamla. ”För ett barn med autism är det bara bra att ha många
syskon eftersom det hjälper dem i
deras utveckling”.
Yrke: Civilekonom i botten. Driver
företaget Talarforum tillsammans
med sin man och är i dag även föreläsare. ”Livet är märkligt. Vår
devis är ”Tala är guld” och så får vi
en son med kommunikationssvårigheter”.
Aktuell med: Pocketsläpp för
boken ”Det räcker inte med kärlek”” En bok som hon skrev på en
skrivarkurs.
2 april: World Autism Awareness
Day – instiftad av FN för att uppmärksamma autism och förbättra kunskap, utbildning och stöd.
Cirka 1 av 150 barn drabbas av autism/aspergers syndrom.
Mer info: Om autism, reaktiv psykos, tips på länkar och böcker:
www.jennylexhed.se

– Förhoppningen är att min bok kan påverka vården att upptäcka barn med autism på ett tidigt stadium, säger Jenny Lexhed. 
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Lucas är inte som andra barn. Hans mamma
misstänker tidigt att han har autism. En kamp
för sonen slutar med att hon drabbas av en
psykos och tas in för tvångsvård.

”BVC borde ha checklistor”
Jenny Lexhed, Lucas mamma, kände

tidigt att något var fel. På fyramånders
kontrollen undrade hon varför sonen
inte såg henne i ögonen som andra be
bisar. Läkaren på BVC lugnade henne
med ”han tittar jättefint på dig”.
– Så här efteråt är jag kritisk till vår
den. För autistiska barn är det viktigt
med tidiga insatser. I USA fångas bar
nen upp redan i två–tre-årsåldern. I
Sverige får många barn inte en diag
nos förrän de är mellan sju och nio år.
BVC borde ha checklistor på autism
spektrat. Orättvisorna är stora. Barn
som har drivna föräldrar som är duk
tiga på att formulera sig i ansökningar
och söka hjälp på rätt ställe får tidiga
insatser.
Även om läkaren avfärdade hennes
oro så försvann den inte helt.
– Han var som tjuren Ferdinand.
Drog sig undan och var helt ointresse
rad av kommunikation. Han verkade
inte förstå vad man använde språket
till, säger Jenny när vi träffar henne på
Folkuniversitetet i Linköping efter en
föreläsning.
Jenny började söka efter informa
Redigering: Annelie Boström

tion på nätet och tyckte att di
agnosen autism både stäm
de och inte stämde. Eftersom
Lucas var sen med talet sökte
de hjälp hos en logoped. Logo
peden i sin tur föreslog att Lu
cas skulle genomgå en neuro
logisk utredning och att Jenny
och Mikael skaffade sig kun
skap om autism. Eftersom det
var lång väntetid för att få göra
en undersökning valde de att
själva betala en privat läkare,
som bekräftade misstankarna.

ning. Hon läste forskningen på om
rådet och all litteratur hon kom över
och bestämde sig till slut för Lövås
metoden, en amerikansk beteendeterapimetod.
Efter att ha arbetat med meto
den ett tag blev Jenny tveksam, hon
tyckte inte metoden var bra för Lu
cas. Jakten på en ny metod började.
På dagarna var hon mam
ma, fullt upptagen med Lucas
och hans lillasyster. På nätter
na satt hon på kontoret på vinden
och försökte hitta någon annan
behandlingsmetod. Hon varken
sov eller åt.

”Hoppet att det inte är sant”

– Även om man är förberedd så hy
ser man någonstans hoppet att det in
te är sant, säger Jenny. Frågorna blir
många. Hur kommer framtiden att
bli? Hur går det för honom när vi dör?
Vi fick skräckvisioner och såg framför
oss hur han skulle bli institutionalise
rad, inte kunna göra sig förstådd, få be
teendeproblem och vara utlämnad åt
andras godtycke.
Jenny var föräldraledig och tog per
sonligen på sig ansvaret för Lucas trä

”Att vara
inspärrad
var både
fruktansvärt
och en
lättnad”
jenny lexhed
om sin tid
på psyket

”Fruktansvärt och en lättnad”

Till slut orkade kroppen och hjär
nan inte längre. Hon blev paranoid och
trodde bland annat att hon hade en te
lepatisk förmåga. När hon berättade
för sin man att hennes döde pappa lev
de, körde han henne till psykakuten.
– Att vara inspärrad var både fruk
tansvärt och en lättnad. Lättnad efter
som jag bara behövde ta hand om mig
själv.

I dag är Jenny frisk sedan flera år
tillbaka. Lucas är elva år gammal och
tack vare att de återupptog beteende
terapin och har tränat intensivt i flera
år, går han i en vanlig skola med en stöd
resurs.
Följa kampen

Jenny har skrivit en bok om sin fa
miljs erfarenheter ”Det räcker inte
med kärlek”.
I boken, som denna månad kommer
ut i pocket, får vi följa kampen, teorier
na och även Jennys vistelse på psyket.
Från början var hennes syfte att skri
va historien till Lucas lillasyster så
att hon en dag kunde få läsa och för
stå varför hon så många gånger kom i
kläm. För så är det ofta i familjer där
barnen har olika stora behov. Boken
har sålt över förväntan och Jenny har
fått många brev från föräldrar med lik
nande erfarenheter.
– Förhoppningen är att min bok ska
påverka vården till att upptäcka de här
barnen på ett tidigt stadium. Då har jag
nått en förändring.
Maria Soomro
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