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Fick betala högt pris i sin kamp för
sonen
ULRICEHAMN i går 10:46 | Uppdaterad i går 11:08

Jenny Lexhed ville hjälpa sin autistiske son till ett språk och ett
självständigt liv.
Hon fick betala ett högt pris. Uttröttad och
uppvarvad drabbades hon av utmattningspsykos och
tvångsintogs på psykiatrisk klinik. Nu vill hon ge
andra hopp och visa att det finns en väg vidare.
I går var hon på Stadsbiblioteket i Ulricehamn och
talade under temat ”Berättelsen om en familj i kris
och vägen ut”. Föreläsningen skedde i samband med
att biblioteket firade internationella kvinnodagen.
Trots att arrangemanget gick under benämningen
Ladies Day hade några män mött upp. Men de flesta
av den drygt 50-hövdade publiken var kvinnor. En
del män kände sig säkert uteslutna på grund av
arrangemangets titel.
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Drygt 50 personer mötte upp då Jenny
Lexhed berättade om kampen för sin
autistiske son vid Ladies Day på
Stadsbiblioteket i Ulricehamn.

Och det var synd för det var mycket vishet Jenny
Lexhed hade att förmedla. Att ta hand om handikappade barn är ju lika mycket en
fadersuppgift som modersuppgift och det var just arbetet med familjens autistiske son Lucas
som Jenny talade.
Redan när Lucas var några veckor gammal misstänkte Jenny att något var fel. Efter ett tag
stod det klart att han var autistisk och kampen att ge honom bästa vården startade. Och det
var inte lätt.
Först var det dags för utredning om Lucas verkligen var autistisk. Där skulle väntetiden vara
två år. Detta nöjde sig inte Jenny med utan hittade en privat läkare som kunde göra
utredningen på bara någon vecka.
Habilitering
Och när det väl var fastställt att Lucas verkligen var autistisk var det dags för habilitering.
Där var väntetiden ett år.
– Eftersom jag visste att det är viktigt att komma igång så snabbt som möjligt började jag
söka efter lämpliga pedagogier på olika håll. Med detta i bakhuvudet gjorde jag min egen
och den visade sig fungera bra för Lucas, berättar Jenny Lexhed.
Men det blev mycket jobb, alldeles för mycket. Hon hamnade bakom lås och bom på
psykiatrisk klinik och blev kvar där i fem veckor, inlåst och tvångsmedicinerad.
Detta medförde att Jenny blev klarare över sin situation. Hon fick insikt om vad som drabbat
henne. Som en terapi började hon skriva ner sina upplevelse. När kamrater läste det tyckte
de att fler borde läsa och efter mycket funderande i familjen sände hon iväg materialet till
fem förlag, varav tre ville ge ut det som bok. Så i fjol kom boken ”Det räcker inte med
kärlek” ut och nyligen kom den ut i Finland. Inom kort kommer den ut i pocketupplaga.
I Ulricehamn redogjorde Jenny Lexhed om alla de framsteg sonen gjort och hur han idag,
elva år gammal, går i vanlig skola och klarar sig ganska bra med hjälp av lite extrastöd. Och
framför allt talade hon öppenhjärtigt om sina tankar och den utmattningspsykos hon
drabbades av.
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