
Adas och Puppanas



En spännande dag väntar i morgon.
Ada ska nämligen gå till 
reumapolikliniken.

Ada märker att Puppana är 
förbryllad. Ada beslutar att berätta 
för Puppana vad som ska hända på 
reumapolikliniken.



Där kan man träffa...

Puppana lyssnar noga.

Tjänare Ada!
Hur står det till?

Hej Ada!Trevligt att se dig.

...en reumaläkare ...

...en reumaskötare...



På reumapolikliniken finns också många andra vuxna som hjälper till 
och andra barn som har barnreumatism. Man får mycket information 
och många tips:

Vid behov får man också 
veta hur man tryggt 
och säkert använder en 
injektionspenna.

Det lär ska vara 
lättare att ta 
medicinen tillsammans 
med t.ex. sylt.

Om så behövs, får jag 
testa olika hjälpmedel, 
t.ex. handledsstöd.



Puppana lyssnar och förundras. 
Varför stannar inte Ada hellre hemma och 
leker?

Men egentligen förstår Puppana: 
Ada har barnreumatism.



...men under bra dagar 
spelar smärtan och 
inflammationen ingen 
roll!

På grund av att Ada har barnreumatism 
är hennes leder ibland inflammerade och 
uppsvullna. Därför kan hon inte alltid 
spela…



Vem vet, kanske Ada får 
leka med andra barn på 
polikliniken.

Men Puppana vill 
i stället följa 
med Ada till 
reumapolikliniken! 
Puppana uppmanar 
Ada att gå till 
polikliniken för att 
titta vad som sker 
där.

Ada funderar: 
ska hon trots allt 
stanna hemma 
med Puppana i 
morgon.



Nästa morgon ger  
de sig iväg.
Ada är nervös.
Puppana kramar 
uppmuntrande Adas hand.
Puppana är inte nervös.



Det händer och sker mycket på dagen och det finns 
inte riktigt tid för lek. Men Ada är duktig.  
Puppana misstänker att han inte vore lika duktig om 
han skulle vara tvungen att skutta omkring lika mycket. 

I väntrummet träffar 
Ada och Puppana 
Sam. Sam har också 
barnreumatism.



remissio 
= symptomfrihet, 

ingen inflammation

Jag behöver inte längre komma 
hit så ofta. Jag insjuknade också i 

barnreumatism när jag var liten men nu 
är den som bort blåst. Läkaren säger 

att reumatismen är i remission.

Ada,  
här tar de väl hand 

om dig.



Hemma på kvällen går gympan som 
en dans. Ada kommer ihåg att man 
på reumapolikliniken underströk 
att gympan är mycket viktig. Sedan 
är det dags för kvällsbestyren. För 
tandborstningen bland annat.

Nu ska vi gympa så att 

vi kan skutta igen på 

morgonen!

Vem somnar först:  
Ada eller Puppana?God natt,  

älskling!
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