SCUF
Barn och unga mellan 0-29 år kan vara
medlemmar i SCUF, Svenska Celiakiungdomsförbundet. SCUF jobbar för att
livet med celiaki ska bli enklare genom
att bland annat sprida kunskap, lyfta
förebilder och ge förslag på lösningar.
Vi skapar mötesplatser där barn och
unga kan träffas och dela erfarenheter
med andra som har celiaki. Ju fler vi är
ju större möjlighet har vi till påverkan i
samhället.

Att vara medlem i SCUF är gratis!
Läs mer om SCUF och bli medlem på
www.scuf.se

SCUF Svenska Celiakiungdomsförbundet
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Bild från SCUF:s sommarläger 2018

Celiaki

hos barn och unga
i skolan

Vad är Celiaki?
Celiaki kallas ofta för glutenintolerans,men
är varken en intolerans eller en allergi utan
en autoimmun sjukdom.Hos personer med
celiaki gör gluten att kroppens immunförsvar
går till angrepp. Det orsakar inflammationer i
tunntarmen som förstör tarmluddet och gör
det mycket svårare att ta upp näring.

Celiaki hos barn och unga
3 av 100 barn i Sverige beräknas ha celiaki.
Det motsvarar 1 barn i varje skolklass och
gör celiaki till en av de vanligaste kroniska
sjukdomarna bland barn.

Vad kan skolan göra för att motverka
utanförskap?
Varje år gör SCUF en medlemsundersökning
på ett utvalt tema där barn och unga får
svara på frågor om olika ämnen i relation till
celiaki. Varje undersökning avslutas med att
de svarande får komma med förbättringsförslag till det berörda temat. Nedan följer ett
par förslag från 2021 års undersökning som
handlade om skolan.
”Genom att lärarna har bättre förståelse över vad det innebär att ha celiaki
och förstår konsekvenserna som blir
när man får i sig gluten. Det tror jag
skulle leda till att dem blir noggrannare
att ta fram glutenfria alternativ.”

Symtomen på celiaki (glutenintolerans) varierar vilket kan göra det svårt att upptäcka.
Exempel på symtom kan vara lös avföring,
magknip, förstoppningar och kräkningar.
Men även sen pubertet, dålig tillväxt på
längden eller järn-och vitaminbrist kan vara
tecken på celiaki.

Trots att celiaki är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn är det många barn
och unga som upplever ett stort utanförskap
på grund av sin celiaki. Det händer att barnen
bli bortglömda på utflykter, att de får sin mat
mycket senare än andra elever i skolan och
att skolmatsalen inte har 100% koll på vad
som innehåller gluten.

”Att maten alltid är klar
samtidigt som resterande
mat - så man slipper sitta
ensam.”

”Alla barn får fika
och jag får frukt”
Maten är medicinen
Det enda sättet att behandla celiaki är
genom att äta en glutenfri kost. Då läker
tarmen och symtomen försvinner. Även små
smulor av något med gluten räcker för att
göra skada, så det är viktigt att hela tiden äta
glutenfritt för att hålla sig frisk.

”Ge möjlighet att alla kan delta. Vi haft
typ en smaktest av olika kakor var jag inte
kunde delta. Dem borde haft ett alternativ
på kakorna så jag kunde delta i disskutionerna. Allt handlar bara om att tänka i
förväg och se till att möjligheter finns.”
Citat från SCUF:s medlemsundersökning 2021

