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AbbeKås. Anna Oredsson 
är sedan olyckan rygg-
märgsskadad. Två kotor 
har glidit i sär och hon är 
förlamad från midjan och 
ner.

Livet sattes under en 
period på paus, men det är 

sedan länge i full igång 
igen.

– Jag vägrar att dela in 
mitt liv i ett före och efter 
bilolyckan. Det är samma 
liv, jag arbetar för att det 
ska vara samma liv. Det är 
jätteviktigt för mig.

Hon berättar att det team 
av kuratorer och psykolo-
ger som kopplades in efter 
bilolyckan ville att hon 
skulle fokusera på sorgear-
betet.

– Jag tyckte att de stjälpte 
mer än hjälpte. Jag ville ta 

tag i mitt liv i stället. Ha 
hjälp med redskap för hur 
jag skulle göra för att gå 
vidare, inte sitta och hålla 
på med en massa självöm-
kan. Det ligger inte för mig 
alls.

Hon har efter olyckan 

avslutat sin utbildning till 
grafisk designer, som då, 
2007, bara var till hälften 
genomgången. Hon har 
också fött två barn och är 
därmed ett levande bevis 
på att det inte bara går att 
bli gravid och föda vaginalt 
med ryggmärsskada, det 
fungerar även att vara små-
barnsförälder. 

Men många gånger tvekar 
personer med funktions-

hinder inför ett föräldra-
skap. Till stor del, tror Anna 
Oredsson, för att tillgången 
på information om att det 
faktiskt går, är så bristfällig 
– och dessutom skiljer sig 
kraftigt åt beroende på var i 
landet man bor.

– Man ska inte låta en 
funktionsnedsättning hin-
dra en från att skaffa barn. 
Man ska kräva att mödra-
vården skaffar sig kunskap 
om just din funktionsned-
sättning. Ofta är de dåligt 
pålästa. En ryggmärgs-
skada, till exempel, är ju i 
sig inte hinder för en gravi-
ditet. Livmodern ingår i det 
autonoma nervsystemet 
och styrs därför inte av det 
centrala nervsystemet i 
ryggmärgen.

Livmodern sköter med 
andra ord sig själv och det 
är anledningen till att till 
och med medvetslösa kvin-

●● Man tror inte att det ska hända en själv. 
●● 3 000 personer skadar sig allvarligt i trafikolyckor varje år.
●● Våren 2007 hände det Anna Oredsson, 33, från Abbekås.

Mys i soffan med mamma. Otto, 1,5 år, och Maja, 4,5, har mycket spring i benen men det är inga problem att få dem att stanna upp en stund slå sig ner i soffan med mamma, Anna Oredsson. Foto: Katarina Melvinger

Lättare än väntat att    
vara småbarnsförälder
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KÖP DIREKT 
FRÅN ODLAREN

Alléträd • Fruktträd •Häckplantor
Färdig häck • Störst på rosor

VINTERGRÖN LIGUSTER
Svenskodlade, kraftiga, ca 1 meter 15:-/st
 

Gilla oss 
på facebok

Öppet: Vardagar 8-17, Lördagar 9-13
Wallströms plantskola Almaröd 161 • 274 54 SKIVARP

Tfn: 0411-308 40 Mobil: 0705-30 84 34 Fax: 0411-307 20
wallstroms.plantskola@telia.com      www.wallstromsplant.com
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KANONEBJUDANDE! 
Blommande Rosenprakttry 75:- (ord 129:-)

 

I SKURUP SÖKER VI 
FLER EXTRA 

MAMMOR OCH PAPPOR
Informationsmöte för dig som vill veta mer om 

familjehemsvård för barn och unga.

Datum: Tisdag 2 juni kl 18.00.
Plats: Individ- och familjeomsorgen,  

Fiskaregatan 5, 274 80 Skurup.
Du får höra ett familjehem berätta om vardagen med 
placerade barn och får information om vad som behövs 
för att bli familjehem.

Föranmälan behövs: Ring Eva Carlström 073-856 07 73 
alt Christiane van Gulik 0411-53 63 74, 073-856 02 87.

nor kan ha en komplika-
tionsfri vaginal förloss-
ning.

– Visst blir det en del 
praktiska problem när man 
sitter i rullstol, att köra en 
barnvagn framför sig är till 
exempel alldeles för job-
bigt, men det mesta går att 
lösa. Vi som är rullstols-
burna är faktiskt helt nor-
mala föräldrar.

Anna Oredsson bor i dag i 
centrala Malmö med man 
och barn, men hon växte 
upp i Abbekås, gick först på 
Mölleskolan, sedan på 
Macklean.

– Min uppväxt var nog 
ganska vanlig för hur det är 
i Abbekås. Jag seglade pre-
cis som så många andra 
där. När jag blev lite äldre 
längtade jag till stan och så 
fort jag var stor nog så flyt-
tade jag.

Efter en tids sökande 

kom Anna Oredsson på att 
hon ville bli grafisk desig-
ner, hon kom in på en 
utbildning på Konstfack i 
Stockholm. 

Våren 2007 gick hon andra 
året på Konstfack, det blev 
påsk och hon bestämde sig 
för att åka hem till föräld-
rarna i Abbekås. De var fem 
personer i bilen, alla kom-
pisar som skulle hem till 
föräldrar i Skåne över påsk-
lovet. Strax utanför Sjöbo 
mötte de en alkoholpåver-
kad kvinna som somnade 
vid ratten, kom över på fel 
körbana och kraschade in i 
bilen där Anna satt med 
sina vänner.

– Eftersom vi var unga 
hade vi förstås en gammal 
bil utan krockkuddar, det 
brukar ju vara så. Kvinnan 
som körde på oss hade 
däremot krockkudde och 
var den som skadade sig 

minst. Vi skadade oss all-
varligt allihop men jag var 
den enda som fick perma-
nenta skador. 

Anna Oredsson har tillsam-
mans med Nora Sandholdt 
och Erika Nilsson startat 
projektet ”Mamma pappa 
lam”. Syftet är att sprida 
kunskap om graviditet, fer-
tilitet, förlossning och för-
äldraskap till vårdpersonal 
och personer med rygg-
märgsskador. Anna Oreds-
sons roll är bland annat att 
ta fram allt grafiskt mate-
rial.

Siffran 3 000 allvarligt 
skadade i trafikolyckor 
kommer från Trafikverket, 
2014.

TEXT och foTo:
Katarina Melvinger

katarina.melvinger
@ystadsallehanda.se

% Fakta

Mamma, 
pappa, lam
   Arbetet med projek-

tet ”Mamma pappa lam” 
startade 2013 och drivs 
av stiftelsen Spinalis. 
finansierar gör Arvsfon-
den. Syftet är att sprida 
kunskap och höja kun-
skapsnivån kring föräld-
raskap för personer med 
ryggmärgsskada.
   I Sverige lever 5 000 

personer med en rygg-
märgsskada. Av dem är 
cirka 3 000 i fertil ålder.
   ”Mamma pappa lam” 

har förutom all mer medi-
cinsk information även 
samlat in många konkreta 
tips och trix i vardagen, 
som de delar med sig av.

Mys i soffan med mamma. Otto, 1,5 år, och Maja, 4,5, har mycket spring i benen men det är inga problem att få dem att stanna upp en stund slå sig ner i soffan med mamma, Anna Oredsson. Foto: Katarina Melvinger

Anna Oredsson skadades allvarligt i en bilolycka för åtta år 
sedan. Men det har inte hindrat henne från att skaffa småbarn. 
Det finns problem, men det mesta går att lösa. Anna har på 
senare tid även börjat spela basket.

Pengar försvann från spärrat kort
SKivarp. Mannen i Skivarp upptäckte att hans konto-
kortsuppgifter var kapade den 21 april i år och spärrade 
kortet. Trots det lyckades någon göra ytterligare sex 
transaktioner för sammanlagt omkring 10 000 kronor. 
Mannen har polisanmält det som bedrägeri.

Kulturskoleshow i Skurupshallen
SKurup. På söndag klockan 17 är det dags för Kultur-
skolans dans- och cirkusshow i Skurupshallen. Drygt 
100 dansare och 30 cirkuselever deltar. Gästartist är 
E-boy från gruppen Freestyle Phanatix och den väl-
kända breakdansaren Rico Coker från Köpenhamn. 

Peder Lamm på Johannamuseet
SandåKra. På söndag är antikexperten Peder lamm 
tillbaka på Johannamuseet. Klockan 12–16 värderar 
han antikviteter som besökare har med sig. En sak per 
besökare blir det. Förra året invigde tv-personligheten 
museets utställning med dockor och nallar.

Gudstjänst inleder sommarfest
SKurup. Skurups församling arrangerar en sommar-
fest med avslutning för terminen nu på söndag den 24 
maj. Dagen börjar i kyrkan med gudstjänst för både 
stora och små klockan 13. Sedan bjuds det på fest med 
korv, kaffe, kaka och aktiviteter.

Idrottspristagare är från Skivarp
SKurup. Sandy Heinmark som är en av fyra som får dela 
Skurups kommuns idrottspris är ledare och utövare i 
Skivarps skytteförening och ingen annanstans. Han 
har varit medlem där sedan 1962 och var med och star-
tade luftgevärsskyttet. I motiveringen heter det att han 
är en riktig eldsjäl. YA beklagar att det blev fel i gårda-
gens tidning.

Tre till sjukhus efter olycka 
SKivarp. Tre personer fördes med ambulans till lasaret-
tet i Ystad efter en trafikolycka mellan två personbilar 
på väg 730 utanför Skivarp på torsdagseftermiddagen. 
En ung man kom med sitt fordon över på fel sida vägen 
och kolliderade med en mötande bil som framfördes av 
en kvinna i 55-årsåldern. Både kvinnan och passagera-
ren i hennes bil klagade på smärtor i bröstet.


