
En liten lapp om Lottens lilla hand  

Som du kanske sett har dagiskompisen Lotten en annorlunda högerhand. Det kallas för 

dysmeli. Lottens högra hand är mindre än den vänstra, och den har inte fingrar att gripa 

med. Det är ingen sjukdom eller så, utan en effekt av att handen inte växte hela tiden i 

mammas mage. I övrigt är Lotten precis lika vanlig/ovanlig som andra förskolebarn.  

Här är en liten fråga-svar-guide som vi satt ihop, eftersom Lotten är för liten att svara på 

frågor själv. 

 

Hur ska man prata om Lottens hand?  
Vi brukar säga att Lotten har en stor hand och en liten hand. Alltså, den ”lilla handen” är ett bra sätt 
att prata om Lottens hand. Dysmeli  är korrekt men kan låta lite krångligt för barnen. 

 

Varför har Lotten en så liten hand?  

Vuxenversionen:  Någon form av cirkulationsrubbning mellan barn och mor tidigt i graviditeten 
gjorde att handen stannade till i växten. Det är varken ärftligt, genetiskt eller orsak av några specifika 
händelser under graviditeten, utan verkar uppstå helt slumpmässigt – och har gjort i alla tider och i 
alla delar av världen. Ungefär 60 barn om året föds med dysmeli i Sverige. 

Barnversionen:  Alla föds olika. Vissa har brunt hår, andra har ljust hår. Vissa behöver glasögon, 
andra ser perfekt. Vissa har två stora händer, andra har en stor och en liten.  

 

Är det en sjukdom?  
Nej, det är inte en sjukdom. Däremot ska Lotten kanske vara en del på sjukhus framöver, för doktorn 
tänker göra så hon får ett bättre grepp med sin lilla hand.  

 

Behöver man tänka på något speciellt när man leker 
med Lotten?  
Nej, hon är inte ömtåligare än andra barn. Och hon är inte 
rädd för att säga ifrån, har vi märkt med all önskvärd 
tydlighet. 

 

Om du undrar mer om dysmeli, tveka inte att fråga Lottens 
föräldrar Gustav och Johanna eller surfa in på 
www.dysmeli.se. Kram, familjen Malcus-Martner 

 

PS. Fisken Nemo, med sin lilla högra lyckofena är sagovärldens kändaste dysmelist. DS. 


