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ÄLSKADE VAMPYR
Om livet med ett barn med diabetes typ I

Ami Skånberg Dahlstedt

Boken skildrar hur tillvaron ställs på ända för en svensk 
småbarnsfamilj när yngste sonen får en allvarlig diagnos: 
diabetes typ I. Föräldrar och storebror tvingas anpassa 
sig till den nya situationen och framförallt vänja sig vid 
osäkerheten och rädslan för komplikationer som sjukdomen 
för med sig. Rutiner, kontroller och insulinsprutor blir sakta 
men säkert en naturlig del av tillvaron och de lyckas hålla 
ihop och hålla modet uppe. Och mer än så. De ger sig ut på 
äventyr tillsammans. Till Australien.

Läsaren får en god inblick i hur det kan gå till när syskon, 
släkt, vänner, skol- och vårdpersonal, grannar med flera tvingas förhålla sig till den nya 
situationen – som väldigt många saknar kunskap om.
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Ami tröstar, förklarar, läker och bekräftar att man får lov att känna precis som man vill. Det är en bok som tar 
hand om känslorna när någon man älskar får en allvarlig sjukdom. Hennes bok handlar inte bara om diabetes, 
den handlar om alla som får kämpa för sin rätt att vara sig själva. 

MIA SKÄRINGER, SKÅDESPELARE OCH GRANNE

Fler kommentarer om boken finner du på baksidan.



”När ett barn får en diagnos som betyder att livet 
kommer att villkoras med rutiner som avviker från 
hur de flesta har det, smyger spöken fram. De hotar 
med utanförskap och rädsla för att dö. Mamma 
Ami råder bot på sådana spöken med denna bok. 
Hon visar hur familjen tar all hjälp som finns 
och kämpar mot alla fördomar som finns. Egils 
familj är en efterlängtad förebild genom sitt sätt 
att använda lek och humor för att hantera det där 
oväntade, chockartade beskedet och sedan varda-
gen med sjukdomen.

Detta är en realistisk, djupt mänsklig skildring av 
hur det känns när ens barn får en kronisk sjukdom. 
Smärtan undviks inte, men det gör inte heller 
lyckan. De går hand i hand. De förstärker varandra. 
Boken kan stödja många i liknande situationer 
oavsett roll; anhörig, drabbad, personal eller vän.”

SUSANNA CAROLUSSON, 
 LEG PSYKOLOG OCH VÄN OCH

”Boken är skriven ur ett intressant och annorlunda 
perspektiv där författaren på ett gripande sätt tar 
med oss djupt in i vardagsdetaljerna hos en familj 
som lever med diabetes. Det är säkert många för-
äldrar som har barn med diabetes som kommer att 
känna igen sig i hur man från början kastas mellan 
hopp och förtvivlan, för att så småningom få ett 
nytt fäste i vardagen med diabetes. Diabeteslägret 
och sedan insulinpumpen blev en vändpunkt för 
Egil, och jag kan bara hålla med - pump är den 
bästa typen av behandling för ett barn med diabe-
tes och på diabetesläger träffar man kompisar som 
förstår hur det är att ha diabetes.”

RAGNAR HANÅS, BARNLÄKARE OCH  
EXPERT PÅ DIABETES TYP 1

”Att Ami skriver så djupt och personligt är det 
fantastiska med hennes berättelse: att hon berättar 
allt gör att det blir universellt. Ingen tillrättalagd 
eller romantisk skildring, utan livet – and nothing 
but – i ett klart och oförsonligt ljus. Det är därför 
som det blir så gripande. Och intressant. Och fas-
cinerande. Det finns nog ingen som inte kommer 
att känna igen sig här. Och vi som har barn med 
diabetes vet att det inte finns några hjältar och 
skurkar i sagan, det finns bara en stark drivkraft att 
gå vidare i sin strävan mot ett rikt och fullvärdigt 
liv. Den största källan till mod är insikten om, och 
vetskapen om, att man inte är ensam.”

JONAS GRIMÅS, FILMREGISSÖR OCH  
PAPPA TILL ETT BARN MED DIABETES

”Bra läsning för alla runtomkring  
familjen med barn som fått diabetes 
typ I, till exempel vänner och  
mor- och farföräldrar.”

CATRIN MATKOSKI, FÖRÄLDER  
OCH FRITIDSPEDAGOG
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