
Att födas med en cp-skada inne-
bär en tuffare start i livet än för 
de flesta andra. 

Viktor Sääv tog ett stort steg 
när han som 11-åring lärde sig 
prata. 

Nu tar han snart studenten. 

Linköping. Cp, cerebral pares, är 
ett samlingsnamn för många ska-
dor och kan yttra sig på många 
olika sätt. Den gemensamma 
nämnaren är ett rörelsehinder 
orsakat av en skada eller utveck-
lingsrubbning i hjärnan som skett 
innan födseln, under födseln 
eller de två första levnadsåren. 

Använde rullator
När Viktor Sääv, 20, föddes 
verkade allt normalt men när han 
började gå förstod man att allt 
inte stod rätt till. Han lärde sig 
aldrig att gå helt och hållet.

– Hemma kunde jag ta mig fram 
genom att ta tag i karmar och 
saker, men när jag började skolan 
fick jag ha rullator, säger Viktor.

Nu har han suttit i rullstol i 
fem, sex år, men det är inte för 

att hans gång blivit sämre, utan 
för att han inte orkar så mycket. 
Han har en medicinpump som 
utsöndrar medicinen Baklofen i 
kroppen.

– Den gör att jag blir mer av-
slappnad i benen eftersom jag har 
varit spastisk förut. Men man blir 
väldigt trött av den, säger han.

Trött på skolan
Cp-skadan innebar också att Vik-
tor inte började prata som andra 
barn. Viktor gjorde sig förstådd 
genom Bliss, ett internationellt 
symbolspråk, ända upp till fjärde 
klass. 

I dag har han inga större pro-
blem med att prata, men ibland 
kommer inte orden ut när han 
vill.

– Då blir jag galen! säger han 
och skrattar.

Viktor går nu fjärde året på 
Anders Ljungstedts gymnasium i 
RH-gruppen, klassen för rörelse-
hindrade. Vad som händer efter 
studenten vet han inte.

– Läsa vidare vill jag inte, jag är 
trött på skolan, säger han.

Så det lutar åt någon form av 
arbete eller daglig verksamhet.

– Helst skulle jag vilja jobba 

inom foto eller data. Det är mina 
största intressen.

Viktors cp-skada verkar inte 
hindra honom från att göra något 
han vill och han har aldrig mötts 
av fördomar på grund av sin 
funktionsnedsättning.

Bra med hiss
Jag frågar hur han ser på ordet 
cp-skadad.

– Det är bara ett namn på en 
sjukdom, säger han.

Rullstolen ser han sällan som 
ett hinder.

– Det är bra om det finns hiss, 
och det jobbigaste jag vet är 
kullersten. Men i stan går det bra, 
jag har hittat mina affärer, säger 
han leende.
Vad är ditt nästa mål?

– Jag kämpar med att säga rätt. 
Jag blir nervös när jag ska ringa 
själv till exempel.
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Koll. Cerebral 
Pares

● Det är ett samlingsnamn för 
en rad störningar av muskelkon-
trollen, vilka uppstått på grund 
av en hjärnskada innan hjärnan 
är färdigutvecklad. Det vill säga 
under fostertiden, under födseln 
eller under de första två levnads-
åren. 
● Kan inverka på till exempel 
tal, syn och hörsel, men detta 
kan förändras efter träning och 
habilitering. 
● Ungefär 60 procent av de 
drabbade har två eller flera andra 
funktionsnedsättningar. Var 
fjärde har epilepsi, över hälften 
har utvecklingsstörning och/
eller talsvårigheter.
● I Sverige får omkring två per 
1 000 födda barn en cp-skada.
Källa: Vårdguiden, Wikipedia

z Så många kronor i dagsböter får en Norr-
köpingsbo betala för att han har kört bil utan 
körkort. Den 46-årige mannen fick ett straf -
föreläggande på 30 dagsböter á 360 kronor.

Man sålde 
alkohol  
regelbundet
● Norrköping. En 
33-årig Norrköpingsbo 
misstänks för att ha 
haft en verksamhet i 
att sälja stora mäng-
der alkohol som han 
köpt i Tyskland. Under 
2010 var han i väg flera 
gånger, bland annat 
gjorde han fyra resor 
under två veckors tid. 

Han uppger i förhör 
att han bara sålt till 
personer han känner 
väl, ungefär 15 stycken, 
och att det bara har 
varit till inköpspriset. 
33-åringen upprepar 
flera gånger att han 
inte har tjänat något 
på det. Men nu åtalas 
Norrköpingsbon miss-
tänkt för grov olovlig 
försäljning av alkohol-
drycker.

”Vi har tuffa 
klimatmål  
i Sverige  
och en del av 
lösningen  
på dem ser  
vi här i dag.”
Lena Ek, miljöminister, 
besökte Tekniska verken i 
Linköping och tittade på de-
ras nya system för sortering 
av matavfall som sedan blir 
biogas och biogödsel.

Lena Ek.
Foto: Scanpix

23-åring  
slog familje-
medlemmar
● Linköping. Vid ett-
tiden i går greps en 
23-årig man i Linkö-
ping misstänkt för 
misshandel. En bror 
till mannen ringde till 
polisen och uppgav att 
23-åringen slog sönder 
saker i lägenheten och 
slog familjemedlem-
mar. Gärningsmannen 
satt på eftermiddagen 
kvar i häktet och skulle 
förhöras.

Viktor: ”Cp är bara ett 
namn på en sjukdom”

Mötet Han föddes med en cp-skada och lärde sig prata först 
som 11-åring. Snart tar Viktor Sääv studenten på Ljunkan.

Louise
Åsenheim
013-495 88 86
louise.asenheim@extra ostergotland.se 

Viktor 
Sääv

Ålder: 20
Familj: Mamma, 
pappa, lillebror och 
en hund
Bor: I villa i Linköping
Intressen: Foto och 
datorer
Idol: Amy Diamond
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rum interiör i konkurs
zMöbelkedjan Rum interiör har gått i konkurs. Ked-
jan, som har butiker i bland annat Norrköping och 
Linköping, har tillsammans 16 anställda som berörs. 10 800


