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Januar 2006:

Skoledagen tikker mot slutten. Førsteklassingen Marius Johansen begynner å
få vondt i magen igjen.

GLAD GUTT Marius Johansen (9) trives endelig

KISS/KIDD-SYNDROM

Av Randi Kristoffersen
Foto: Geir Carlsson

M
arius Johansen frykter at
læreren skal be klasseka-
meratene sommener han
har vært bråkete, omå
rekke opphånden.Da vet
han at småbarnehender
rundt hamvil strekkes
mot himmelen.

Marius hadde gledet seg til å begyn-
ne i første klasse.Mennå gråter sekså-
ringen hver kveld og hvermorgen.Han
hater skolen.
Hanhar alltid vært en liten røver.

Vilter i barnehagen, også. Det var like-
vel aldri noe problem.
Marius klarer å sette ned baken på

stolen,men ikke å holde den der. Han
baremå opp og gå.Hanprøver ofte å
klatre i skilleveggen som står i klasse-
rommet.Marius er også irritabel. Han
blir fort klassens kranglefant.
Selv om skolegutten kan svare på

detmeste, klarer han ikke å forklare
kroppens uroligheter. Hver gang han
må stå til ansvar kommer de tre sam-
me ordene; jeg vet ikke.

FERNANDO TORRES.Marius er en gløgg
liten gutt. Han følger sinemedelever.
Foreldrene, Bente ogTore Johansen,
er bekymret. Eldstesønnens proble-
mer blir altoppslukende.De prøver
utallige belønningssystemer. Pappa
Tore tror ikkeMarius hadde klart å
sitte stille, selv ombelønningen hadde
vært åmøte favorittspillerenFernan-
doTorres fra Liverpool utenfor klasse-
rommet etter timen.
Den nevrologisk forstyrrelseADHD

blir sjekket ut. Testene til PPT (peda-
gogisk-psykologisk tjeneste) forteller
omen veldig smart og hyggelig gutt.
Foreldrene føler seg uglesett av de

andre foresatte. Det er lite akseptert å
ha et urolig barn på skolen.De gruer
seg alltid til konferansetimene.
Marius’ klasse får etter hvert ny læ-

rer, en somogså hver eneste dag er
opptatt av å se noe positivt ved ham.
Selv omhanhar bestekompisen Jonas
og blir beundret på fotballbanen, blir
drøyt tre skoleår helt grusomme.Ho-
depinen kommer oftere og oftere. Så
forsvinner gnisten i øynene. Bente og
Tore blir alvorlig redde.Desperate. Å
være foreldre til et barn som ikke har
det bra, er vondt. Veldig vondt. Det er
blitt januar 2009 ogMarius er åtte år.
Han går i fjerde klasse.

JANUAR 2009:Av og til kunnemanuell-
terapeutBentBrask trengt litt
«krisepsykiatri» selv. Han harmange
unge skjebner på sin behandlingsliste
somgjør inntrykk lenge etter arbeids-
tid.
Januar i fjor ble ogsåMarius hans

pasient. Helt tilfeldig får familien Jo-
hansen via et fjernt familiemedlem
høre omkidd-syndromet, somenkelt
forklart kommer av en feilfunksjon i
halsvirvelen. Et symptom, som ikke er

noen sykdom, og somgjerne oppstår
som følge av ytre påkjenninger ved
fødselen.
I bilen fra Sarpsborg og ned til Bent

Brask i Produksjonsveien påRolvsøy
tenkermammaBente kun en tanke;
detmå være kidd-syndromet.
BentBrask trorMarius Johansen

har gåttmed smerter hele livet. Å våk-
ne enmorgenmed låsning i nakken er
grusomt.MenMarius har alltid hatt
denne låsningen, derfor er det kun at-

ferden hans somvarsler at noe er galt.
Brask endrer ikke på atferden hans,
menpåmusklene og skjelettet.
Resten kommer av seg selv.

NEDRINGT.FredriksstadBlad skrev i
fjor vår omen annenMarius.MariusA.
Simmenes fraBegby, somda var fem
år, hadde hele livet slittmedhodepine
ogmagevondt.Men imotsetning til
sin navnebror ville han bare sitte stille.
Han turde ikke huske, var redd for
høyder og strevdemotorisk.Mens de
andre barna løp lattermilde av gårde,
ble han sittende igjen i sandkassen.
Foreldrene opplevde at helsestasjo-
nen ikke tok demalvorlig.MammaCa-
milla Simmenes betegnet den gangen
BentBrask somen trollmann.Marius
Simmenes hadde kiss, et lignende
syndrom somskyldes feilstilling i de
øvre nakkeleddene.
Etter FBs reportasje harBrask blitt

nærmest nedringt. Han trodde top-
pen var nådd etter to, tre uker.Men
fortsatt får han daglig telefoner fra for-
tvilte foreldre.
Foreløpig er det nemlig få både i

skolevesenet og helsevesenet som
snakker omdisse symptomene. Faren
tilMarius, Tore Johansen, har hele yr-
keskarrieren vært lærer. Likevel had-
de han aldri hørt omkiss/kidd.
BentBrask har sidenFBbesøkte

hamsist, bestemt seg for å brukemes-
teparten av arbeidstiden sin på barn
og unge. Fra nyttår har 200 unger i al-
deren null til 17 år vært til behandling.

DRIVKRAFT.Nøyaktig hvormange av
dem somhar kiss/kidd har han ikke
tall på. Det er først nå han skal begyn-
ne å dokumentere, og håpermateria-
let kan brukes til forskning.Med et in-
strument har han alt startet åmåle de
unge pasientens bevegelsesutslag og
styrke.
Alle «Marius-ene» er blitt en driv-

kraft for BentBrask.Manuellterapeu-
ten sier selv han ikke har samvittighet
til å la disse ungene bli benkeslitere i
livet. Først neste generasjon trorma-
nuellterapeuten at kiss/kidd er all-
menn kjent, kanskje det til ogmedblir
screening av alle babyer.Men allerede
nå skryter han av distriktets helsesta-
sjoner. Braskmener de er landets bes-
te når det gjelder å følge opp spedbarn
somhar fått en skjevhet i nakken.

RETT FØR PÅSKE 2010:MammaBente
Johansen har aldri troddpå «sånne-
før-og-nå-historier». Nå føler hun
imidlertid at familien er ganske nær en
slik opplevelse. I 14måneder har søn-
nen fått behandling og forandringen
er total. Bak i hodet ligger imidlertid
bitterheten; tenk omnoen i det offent-
lige hadde visst.
I to skoletimer sitterMarius, nå ni

år og femteklassing, sammenmedFB.
Rumpen er som limt fast i kontorsto-
len til BentBrask.
Selv om ikkeFernandoTorres står

utenfor ...

GUTTEN SOM HATET SKOLEN
�Kidd er en feilfunksjon i halsvirvelen.

Barnmeddet syndromet har ofte en
«upåfallende» småbarnsperiode,pro-
blemenekommer først frem rundt sko-
lestarten. Barn er flinke til å lagekom-
pensasjonsstrategier ogdette fungerer
oftebra nok frem til det stilles krav på
skolen eller i andre sosiale sammen-
henger. Symptomeneer oftemotorisk
klossethet,hodepine,holdningsproble-
mer, konsentrasjonsvansker, språkfor-
sinkelser/vansker ogustabilt humør.

� Kiss er en feilfunksjon i deøvrenakke-
leddogenavvikendemotorisk utvikling.
BegrepetKissble først brukt påbegyn-
nelsen av90-tallet,men symptomene
ogproblemenehar alltid vært der.Får
man ikkebehandling forKiss,kandet
føre til Kidd.Eksempler på symptomer
hosspedbarnet kan væreat det gråter
mye,har forstyrret søvn,problemermed
å spiseog ermotorisk urolig.

Kiss/Kidd fakta

DESPERATE DasønnenMariusmis-
tet gnisten i øynene ble foreldrene
Bente ogTore Johansen for alvor red-
de.ManuellterapeutBentBrask ble
deres redning.
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g på skolen etter at han fikk behandling for sitt kidd-syndrom.

NAKKESKADE
I 14 måneder
har Marius Jo-
hansen (9) fått
behandling hos
manuelltera-
peut.


