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ill dig som funderar på att läsa den här skriften: Jag är inte säker
på att du skall läsa den, det beror på.
Överlevnaden för barn med cancer ökade dramatiskt på 70- och 80-talet
och ligger idag på över 80 procent sammantaget för alla diagnoser (även
om variationen är stor). Det betyder att de första stora generationerna av
överlevare efter barncancer började komma ut i samhället på nittiotalet
och det är först nu som forskarna börjar kunna studera vad som händer
på riktigt lång sikt när man haft cancer som barn. Mycket av denna
forskning är inriktad på svårigheter och sjukdomar, eftersom det är det som
sjukvården skall erbjuda stöd och hjälp för, även om det faktiskt också finns
en del forskning som talar om de positiva effekter som cancer i barndomen
kan föra med sig. Även denna skrift har fokus på problem och svårigheter
och sånt kan ibland kan bli tungt och jobbigt att läsa eller ge intryck av
att livet som överlevare efter barncancer enbart består av problem. Det
är långtifrån sant. Tvärtom finns det många som säger att om de hade
kunnat välja bort cancern så hade de gjort det, men att de efteråt ändå är
tacksamma för det goda de fått med sig under sin resa.
Fundera därför en kort stund på om du vill läsa det här nu. Kom också
ihåg att när forskningen talar om ökade risker så gäller det grupper. Det
finns en mycket stor individuell variation och ingen drabbas av samtliga
komplikationer.
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Jag tror att den här skriften kan vara till nytta för dig som:
• Vill ha mer kunskap om kognitiva och psykosociala sena komplikationer.
• Känner ett behov av att vara informerad om samtliga risker, även
långsiktiga.
• Vill få bättre förståelse för problem som drabbat dig eller en anhörig till
följd av barncancer.
• Vill veta mer om hur man kan hantera de problem som uppstått.
Du kanske inte skall läsa den här skriften om du just nu känner ett starkt
behov av att se det positiva i allt som sker och vill ta en dag i taget. Lägg
i så fall skriften åt sidan och vet att den finns där om du någon dag skulle
behöva den.
Större delen av den här skriften handlar om alla typer av cancer i barn
domen, men avsnittet på sidan 9–12 om hjärnan och skador relaterade till
kirurgi och tumör gäller enbart dem som haft hjärntumör.
Med hopp om att denna skrift skall vara till hjälp och stöd.
Ingrid Tonning Olsson
Leg. psykolog, Specialist i neuropsykologi
Fil Dr.
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1. Storhjärnan
2. Lillhjärnan
3. Hypofysen
4. Förlängda märgen

Kognitiva sena komplikationer
Med kognitiva sena komplikationer menas svårigheter som
berör vårt intellekt, vår problemlösningsförmåga, inlärning och
vårt tänkande. Exempel på typiska kognitiva sena komplikationer är minnesproblem, koncentrationssvårigheter eller långsamhet. Det är i första hand barn som drabbats av hjärntumör
som får dessa komplikationer, men också de som behandlats för
leukemi och som fått strålbehandling mot Centrala NervSystemet, CNS, (det vill säga hjärna och ryggmärg) och/eller
cytostatika som givits direkt i CNS.
Vid leukemi är stråldosen mot hjärnan lägre än vid hjärntumör, vilket gör att färre barn drabbas och svårigheterna blir
mildare. I övrigt är komplikationerna desamma som de som
drabbar barn med hjärntumör efter strålbehandling mot hjärnan.
Behandling som påverkar hjärnan kan också ges om tumören
sitter i huvud-hals-regionen. Barn med cancer som inte fått
strålbehandling mot hjärnan eller cytostatika i CNS drabbas mer
sällan av kognitiva sena komplikationer, men här vet forskningen
ännu för lite om vad som händer på lång sikt. Oavsett behandling
kan man ta upp och diskutera de här problemen med sin läkare.
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I det akuta krisskedet, när man fått diagnos och sedan får
behandling, kan alla drabbas av minnes- och koncentrationsproblem till följd av den kris man går igenom. Dessa problem
är övergående. De kognitiva sena komplikationer som beskrivs
i denna text är bestående och uppstår som en följd av den påverkan sjukdom och behandling har på hjärnan.
Vad orsakar kognitiva sena komplikationer?

Det finns aldrig en ensam orsak till de skador barnet fått av sin
behandling, utan många olika faktorer i samverkan ger upphov
till kognitiva besvär. De viktigaste faktorerna som vi känner
till idag är barnets ålder vid insjuknandet, typ av tumör och tumörens läge, operationen och eventuella operationskomplikationer samt typ av behandling. Yngre barn drabbas hårdare än
äldre. Barnets personliga egenskaper, tillgångar och svårigheter
innan sjukdomen, personlighet och uppväxtmiljö påverkar
också. Inlärningssvårigheter innan insjuknandet, till exempel
dyslexi eller koncentrationssvårigheter, kan bli tydligare och
förvärrade. Andra sena komplikationer efter cancern kan också
ge inlärningssvårigheter. Till exempel kan motoriska problem i
form av koordinations- och finmotoriksvårigheter göra att barnet behöver koncentrera sig så mycket på sin motorik att hen
inte har så mycket resurser kvar att använda till problemlösning
eller läsförståelse.
Att uppmärksamma svårigheterna

Många kan tycka att det är tillräckligt för ett barn att ha haft
cancer. Det kan verka som att man lägger sten på bördan genom
att också påpeka att barnet har svårt att räkna eller svårt att
koncentrera sig. De vuxna runt barnet kan ibland bagatellisera
de kognitiva sena komplikationerna och på så sätt inte förstå
vilka stora konsekvenser de har för barnets hela livssituation.
Tyvärr innebär detta synsätt att barnet samtidigt utesluts från
den vanliga vardagen. Barnet blir lätt behandlat som någon
som är annorlunda; en som inte behöver lära sig allt som de
andra barnen lär sig i skolan. Konsekvensen av ett sådant
uteslutande blir att barnet inte heller ges möjlighet att få den
hjälp hen behöver. En annan anledning till att man ofta förbiser
inlärningssvårigheter hos barn som behandlats för cancer är
att barnet oftast inte är störande eller ställer till med problem i
klassrummet. De flesta barn är medvetna om sina svårigheter
och vet att de inte presterar lika bra som sina klasskamrater. När
vuxna inte låtsas om svårigheterna utan berömmer allt barnet
gör, drar många barn i tysthet slutsatsen att svårigheterna är
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något skamligt och något man inte ens får prata om. Som vuxen
bör man sträva efter att finna vägar att tala med barnet om hens
svårigheter.
Naturligtvis är det inte bra att ständigt påpeka ett barns
brister och svagheter, men det är viktigt att hitta ett naturligt
och positivt sätt att prata om svårigheterna, gärna i samband
med att man introducerar pedagogiska arbetssätt. Det är viktigt
att alltid poängtera att det är sjukdomen som är orsaken till
problemen och att detta går att kringgå med viss hjälp. Till
exempel när det gäller långsamhet så går det att kringgå genom
att läsmaterial och läxor kortas ned.
Det är inte ovanligt att kognitiva komplikationer uppstår eller blir till ett problem långt efter det att behandlingen
avslutas. En förklaring till detta kan vara att kognitiva svårigheter inte upplevs som ett stort problem i det akuta krisskedet,
eftersom man då är fokuserad på överlevnad och hälsa. När det
gått en tid efter avslutad behandling och barnet ska återgå till
vardagen blir dessa desto mer påtagliga. En annan förklaring
är att barn som vid tidig ålder får exempelvis minnesproblem
förlorar ett av de redskap de behöver för att lära sig mer och
därmed utvecklas långsammare. Vid långsam utveckling ökar
glappet till jämnåriga och problemen blir tydligare med åren.
Man talar om att barnet ”växer in i sina skador”. Ytterligare en
förklaring är att skador på förmågor som utvecklas först senare
i livet upptäcks först då. Förmågan att förstå helheter och förmågan till överblick och struktur utvecklas först i tonårsåldern
och det är inte ovanligt att man då upptäcker svårigheter inom
dessa områden.
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1. Pannloben
2. Hjässloben
3. Nackloben
4 Tinningloben
5. Lillhjärnan

Sena komplikationer
efter hjärntumör
Även om många barn som behandlats för hjärntumör får
kognitiva besvär, så gäller det inte alla. Framförallt de barn som
enbart opereras och som inte har något tilläggssyndrom, till
exempel neurofibromatos eller tuberös skleros, kan klara sig helt
utan kognitiva svårigheter.
De skador som en hjärntumör och operationen av denna
orsakar är ofta tydliga redan vid insjuknandet och direkt efter
operationen. Konsekvenserna av själva tumören och kirurgin
beror först och främst på tumörens läge, men också på eventuella komplikationer före och under operationen, till exempel
epileptiska anfall, blödningar, infektioner eller långa perioder av
ökat tryck i huvudet. En del barn mår bra snabbt efter operationen, medan andra kan ha en ganska lång återhämtningsperiod
och få kraftiga neurologiska symptom som till exempel oförmåga att tala, stora motoriska svårigheter eller minnesstörningar
under en tid direkt efter operationen för att sedan återhämta sig
väl efter ett antal veckor. En längre tid, cirka ett till två år bör gå
Kognitiva sena komplikationer 9

innan svårigheterna orsakade av sjukdom och behandling kan
betraktas som bestående. Framför allt motoriska svårigheter
kan fortsätta förbättras ﬂera år efter operationen. Bestående
skador efter en operation kan vara mycket varierande och kan
sträcka sig från stora motoriska svårigheter som ger rullstolsberoende eller medelsvår intellektuell funktionsnedsättning
(tidigare kallat utvecklingsstörning) till lättare koncentrationssvårigheter.
Hjärnans uppbyggnad

För att förstå vilka effekter en hjärntumör och dess läge har
på inlärningen så kan det vara bra att känna till lite om hur
hjärnan fungerar. Hjärnan är ett extremt komplext system med
miljardtals celler som var och en har tiotusentals kopplingar till
andra celler. Trots att vi idag, tack vare nya tekniska möjligheter
att avbilda hjärnan, vet mycket mer om hjärnans funktion, vet
vi fortfarande rätt lite om hur den egentligen fungerar och hur
skador i hjärnan påverkar beteendet. Små hjärnskador kan ge
upphov till stora problem och tvärtom. Speciellt när det gäller
hjärnskador hos barn är det svårt att förutsäga vilka problem
barnet får av sin skada eftersom barnets hjärna är så pass anpassningsbar och utvecklas utifrån de förutsättningar som ges.
Hjärnans utveckling påverkas också av såväl biologiska som
miljömässiga faktorer. De flesta av våra kognitiva funktioner
har inte ett centrum i hjärnan utan består av en samverkan
mellan en mängd olika centra. Förmågan att koncentrera sig
beror på många olika faktorer, bland annat på generell vakenhet och motivation, förmåga att utestänga andra intryck och
uthållighet. Alla dessa faktorer styrs från olika platser i hjärnan
och det är därför mycket vanligt med koncentrationssvårigheter
till följd av en hjärnskada. Hjärnan kan kompensera bristande
funktioner med andra liknande funktioner, till exempel kan
bristande automatisk koncentration ersättas av en mer medveten viljemässigt styrd sådan. Denna typ av koncentration
kräver större ansträngning och man blir därför fortare trött och
behöver större motivation.
Många föräldrar och lärare till barn med hjärnskador
beskriver att deras barn eller elev klarar en uppgift ena dagen
för att sedan tappa allt till nästa dag. Eftersom det är så pass
svårt att förutsäga konsekvenserna av en given hjärnskada hos
ett barn, är det viktigt med en individuell neuropsykologisk
utredning i varje enskilt fall och möjlighet till diskussion med
neuropsykolog och/eller neurolog om skadans påverkan på just
det enskilda barnet.
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Såväl, stor- som lillhjärnan består av två halvor med samma
uppbyggnad, spegelvända mot varandra. De båda halvornas
funktion är i stora delar densamma. Vissa funktioner hanteras
huvudsakligen i vänster sida, framför allt språk samt känsel
och motorik för höger sida av kroppen. I höger sida hanteras
framför allt rumsuppfattning samt känsel och motorik för
vänstra sidan av kroppen. Lillhjärnan har däremot inte korsad
motorisk koordination i kroppen utan höger halva styr höger
sidas motorik och tvärtom.
Skador/sena komplikationer förknippade med tumörens läge

Skador i den grå hjärnbarken, i de yttre delarna av storhjärnan,
orsakar oftare mer specifika svårigheter, till exempel svårigheter att tolka bilder eller att tala och ger även lättare upphov till
epilepsi. Skador i de inre delarna av hjärnan ger oftare upphov
till mer övergripande svårigheter, till exempel lägre tempo,
koncentrations- eller minnessvårigheter.
Pannloben arbetar med planering, kontroll och reglering av
beteendet och brukar också utpekas som den del av hjärnan
som innehåller vår personlighet. Tumörer i pannloberna kan ge
upphov till beteendeproblem till exempel överaktivitet, personlighetsförändringar eller svårigheter att överblicka och organisera sin tillvaro. Beteendeproblem kan ibland förekomma vid
hjärntumör även om tumören inte sitter i pannloben. Ett barn
kan bli överaktivt, omöjligt att stoppa och styra och kan få svårt
att hantera sina känslor. Detta kan yttra sig i vredesutbrott eller
i att barnet blir överdrivet glad eller ledsen. Barnet kan också
bli så kallat distanslöst, det vill säga sakna den distans som barn
naturligt har till främmande personer. Beteendeproblem kan
vara mycket påfrestande för familjen och som förälder händer
det att man känner sig skamsen och skyldig till svårigheterna.
Barn med beteendeproblem behöver klara regler och tydliga
gränser, vilket kan kännas svårt att ge ett barn som är eller har
varit så svårt sjukt. Som förälder ska man inte vara rädd att ta
upp och diskutera de här problemen, för de är också en följd av
cancersjukdomen.
Nackloben är huvudområde för synen och tinningloben huvudområde för hörsel. Tumörer i båda dessa områden kan ge synoch hörselpåverkan. Skador i tinningloben kan också medföra
minnessvårigheter, men liksom koncentration är minne en
funktion som tar stora delar av hjärnan i anspråk och minnessvårigheter är vanliga vid alla typer av hjärnskador.
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Hjässloben arbetar framför allt med bearbetning av olika sinnesintryck till en begriplig helhet, till exempel sammanfoga ljudet
från bilmotorn med kroppens känsla av att vara i rörelse och
med synintrycken från omgivningen som susar förbi bilfönstren, till en begriplig helhet. Tumörer i hjässloben kan ge upphov
till svårigheter att tolka och förstå sin omgivning, alltifrån problem med att uppfatta bokstäver och förstå bilder till bristande
förmåga att förstå vad folk säger eller ger för sociala signaler.
Tumörer i hjärnans bakre och nedre delar, det vill säga i lillhjärnan,
fjärde ventrikeln och hjärnstammen, är mindre ofta förknippade med kognitiva svårigheter. Tidigare trodde man att
lillhjärnan bara var viktig för koordination, motorik och balans,
men idag vet man att denna också styr kognitiva funktioner.
Lillhjärnan har många förbindelser med frontalloberna och
ibland ser man liknande problem som vid frontallobsskador när
lillhjärnan är skadad. Man kan också få problem med automatisering av till exempel läsning, språk eller koncentration.
Om automatiseringen fungerar dåligt måste man mer aktivt
medvetet tänka på hur man läser, hur man talar eller att man
ska koncentrera sig. Det gör att man snabbare blir trött eller att
man inte har så mycket energi över för uppgiften i sig.
Tumörer i hypofysområdet behöver i sig inte påverka kognitionen,
men de sitter svåråtkomligt och vid operation skadas ofta andra
centrala delar av hjärnan. Detta, tillsammans med efterföljande
hormonbehandling, gör att de som drabbats av hypofystumörer
ofta får kognitiva besvär. Typiska svårigheter vid hypofys
tumörer kan vara trötthet, nedsatt uthållighet, långsamhet eller
koncentrationssvårigheter.
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Typiska kognitiva
sena komplikationer
Hos många som behandlats för cancer i barndomen är den
språkliga förmågan är ofta god, vilket är positivt. Dock gör det
att man ofta misstar sig på barnets förmåga och missar att uppmärksamma barnets svårigheter eftersom det är lättare att se barnets många kloka och insiktsfulla kommentarer än till exempel
koncentrationssvårigheter. Vanliga problem som kan uppstå är:
Långsamhet: Många barn blir långsamma såväl i praktiska uppgifter som i skolarbetet. De hinner inte med lika mycket som
andra barn i skolan, att till exempel klä på sig och plocka ihop
sina saker kan ta betydligt längre tid än för jämnåriga. Långsamheten kan också göra att det är svårt att hänga med i det
sociala samspelet, till exempel när kompisarna diskuterar något.
Uppmärksamhet: Uppmärksamhetsproblem orsakade av strålbehandling mot hjärnan liknar oftast inte koncentrationssvårigheter vid ADHD, vilka ofta är kombinerade med överaktivitet.
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Barn som strålbehandlats mot hjärnan får ofta en uppmärksamhetsstörning som gör att de drömmer sig bort, ”försvinner”
från det de håller på med och tappar tråden i sitt arbete. Istället
för att vara hyperaktiva (överaktiva), som barnen med ADHD,
är de ofta hypoaktiva (underaktiva).
Minnessvårigheter: Olika typer av minnessvårigheter är vanliga.
Inlärningen blir ofta långsam, det tar tid innan saker ”fastnar”
i huvudet. En del förmår att ta in kunskap, men har svårt att
minnas det över en längre tid. Många barn upplever att de lär in
en läxa på kvällen för att sedan tappa allt i skolan dagen därpå.
Minnessvårigheterna kan också göra så att barnet har svårt
att ta instruktioner, framför allt i ﬂera led, eftersom man inte
minns det som sagts.
Läs-, skriv- och matematiksvårigheter: Det är inte ovanligt med
läs-, skriv- och matematiksvårigheter till följd av strålbehandling mot hjärnan. Skolan har ofta stor erfarenhet av att möta
barn med sådana svårigheter och de pedagogiska metoder som
man oftast använder fungerar bra för barn som haft cancer
också. Vid matematiksvårigheter kan problemen vara mer
komplexa, exempelvis kan problemet vara att det är svårt att
byta strategi då uppgiften kräver att man växlar mellan olika
räknesätt. Barnet kan även ha svårt med matematisk/logisk
problemlösning, att förstå de matematiska resonemangen och
när barnet väl förstått en sak glömmer hen det lätt till nästa dag.
Exekutiva svårigheter: Med exekutiva svårigheter menas svårigheter med planering, överblick, struktur och kontroll. Problem
med överblick och planering är vanliga och märks oftast mest
när barnet blir äldre. De exekutiva svårigheterna leder till en
känslighet för överbelastning, så kallad ”hjärntrötthet” eller
”mental trötthet”. Barnet blir snabbt trött om det händer alltför
mycket på en gång och har svårt att hantera stökiga situationer.
Alla människor kan få exekutiva svårigheter till exempel när
man blir stressad eller trött, men den som fått strålbehandling
mot hjärnan har en lägre tröskel och är därför känsligare för
stress och trötthet.
Generellt sänkt begåvningsnivå: Den generella kognitiva förmågan kan bli sänkt och några barn tappar så mycket att det
efter en tid bedöms som en intellektuell funktionsnedsättning
(utvecklingsstörning). Barn med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till särskola och habilitering.
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Svårigheter med socialt samspel: Många barn som behandlats
för cancer får svårare med socialt samspel när de kommer
tillbaka till kamratgruppen. Det kan dels bero på att man inte
fått så stora möjligheter att träna socialt samspel när man varit
sjuk. Det kan också bero på att man fått svårigheter att läsa av
ansiktsuttryck, att förstå sociala signaler eller att man är för
långsam för att hänga med i ett samtal.
Strålbehandling

Mycket forskning pågår om hur strålbehandlingen påverkar
hjärnans friska celler, men ännu vet vi inte exakt vad som
händer. Strålbehandlingen ger en direkt skada på cellerna som
läker inom ett halvår, men förändrar också cellernas egenskaper
så de blir mer sårbara och får sämre utvecklingsmöjligheter. Det
är framför allt celler i den vita hjärnvävnaden och i hjärnans
blodkärl som drabbas. Vid undersökning finner man, efter en
tid, ett glesare blodkärls- och nervcellsnätverk och reducerad
vit hjärnvävnad innehållande förkalkningar. Skadan blir vad
man kallar additiv, det vill säga konsekvenserna av skadan ökar
och blir tydligare med åren. Efter strålbehandling riktad mot
hjärnan talar man om tidiga och sena senkomplikationer. Med
tidiga senkomplikationer menar man den trötthet, långsamhet
och nedsatta kognitiva förmåga som ofta uppträder under det
första halvåret efter avslutad behandling. Dessa svårigheter är
som värst två till åtta veckor efter avslutad strålbehandling och
klingar sedan av. Sena senkomplikationer märks ofta först ﬂera
år efter avslutad behandling.
Vad kan man göra åt kognitiva sena komplikationer?

Ett första steg är att i en neuropsykologisk bedömning kartlägga barnets svårigheter och starka sidor. Huvudsyftet med
denna bedömning är att förstå och medvetandegöra svårig
heterna, vilka de är och hur de uppstått, och att denna kunskap
ska leda till att barnet får en bättre självkänsla och omgivningen
en bättre förståelse. Att tänka på sina svårigheter som exekutiva
svårigheter snarare än att se sig själv som en förvirrad person
gör det lättare att handskas med problemen till exempel genom
att ge sig själv tillräckligt med vila, undvika stressiga situationer
eller använda hjälpmedel i form av almanacka och minnes
anteckningar.
I skolmiljön finns ﬂera sätt att anpassa skolarbetet för att
hantera och underlätta inlärningssvårigheterna. Det kan handla
om pauser i arbetet, öronproppar eller möjlighet att sitta avskilt,
skrivna instruktioner, talböcker eller hjälp att skriva ner läxan
Kognitiva sena komplikationer 15

i sin läxbok/kalender. Andra åtgärder kan vara att få special
undervisning eller individanpassad studiegång, till exempel
genom att korta studiekursen, få utpekat vad som är av vikt att
läsa in samt att få längre tid vid prov. Det är viktigt att ta hänsyn
till barnets behov och att försöka lösa de problem som uppstår för just denna individ. Lika viktigt är det att regelbundet
utvärdera de aktiviteter som vidtagits. Sträva efter ett gott sam
arbete mellan skola och hem; skolan är experter på inlärning
och hemmet experter på den enskilde eleven.
Träning

När det gäller att träna upp färdigheter man förlorat vid en
hjärnskada är det en svår balansgång mellan att se, acceptera
och förlika sig med de svårigheter man har och inte kan bli av
med, och att träna och försöka återfå förlorade förmågor. På
senare år har marknaden för program och spel som ”tränar hjärnan” exploderat. Vissa av dessa har vetenskapligt stöd, medan
andra saknar det. I forskningen har man också sett att det kan
vara svårt att generalisera träningen, det vill säga man blir bra
på träningsuppgifterna, men det förbättrar inte minnet eller
uppmärksamheten i vardagen. En träningsmetod skall alltid
väljas och utvärderas med hänsyn till sammanhanget och det är
viktigt att fråga sig vad som skall tränas. För en person kan det
vara viktigt att komma igång och bli fysiskt aktiv, en annan kanske behöver träna på sociala kontakter medan en tredje behöver
sitta ner med en speciallärare och träna grunderna i matematik.
Ett nyckelord i forskningen om träningsmetoder är ”berikande miljö”, ”enriched environment”. För att träning skall
ha effekt måste den i någon mån vara berikande, den måste
tillföra något som gör att man känner sig stimulerad, glad eller
upplever att man klarar av något. Om ett träningsprogram
som skulle kunna ha varit bra, gör att hela familjen känner
sig s tressad och avstår från sådant man mår bra av så kommer
denna träning inte att ge några positiva resultat.
Det finns alltså inte en träningsmetod som passar alla och
all träning gör sig bäst i ett sammanhang där man får hjälp
med alla delar av problemet samtidigt och erbjuds en helhetlig
rehabilitering. Kom också ihåg att göra sådant som är berikande för just er situation! Såväl föräldrar som barn behöver tid
tillsammans som inte består av träning eller läxor. Det är också
viktigt att uppmuntra barnets starka sidor. Att arbeta med det vi
är bra på och känner oss stolta över stärker självkänslan och ger
oss redskap att bättre klara av svårigheterna.
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Psykosociala sena komplikationer
– en livslång process att bemästra
Att ha haft cancer i barndomen kommer att påverka den
psykosociala utvecklingen för ett barn och hens familj på gott
och ont. Varje ny fas av barnets liv kommer att ställa sjukdom,
behandling och sena komplikationer i ett nytt perspektiv.
Sjukdomen kommer alltid att finnas med som en del av barnets
och familjens historia och därmed individens självbild, men
den behöver inte utgöra huvudingrediensen i självbilden. Ordet
bemästra är en svensk översättning av engelskans ord cope som
betyder hantera, tackla, förhålla sig till, klara av eller just bemästra. Psykologer talar gärna om coping eller coping-strategier
och menar då hela den process som det innebär att klara av en
påfrestande livssituation, det vill säga att ta sig igenom kris och
bearbetning och därefter hitta nya vägar att organisera sitt liv
och förhålla sig till det man gått igenom. Man kan också säga
att varje ny utvecklingsfas i ett barns liv kräver sin coping, till
exempel när man ska frigöra sig i tonåren, eller när man börjar
förstå sin egen roll bland andra. I denna utvecklingscoping
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kommer sjukdom och behandling att spela en roll. Utseende
och attraktionsförmåga blir viktiga egenskaper under tonårs
tiden och detta kan ge upphov till att den sjukdom man haft på
nytt behöver bearbetas, men nu ur en annan aspekt. Har man
också sena komplikationer, synliga eller osynliga, kräver dessa
sin bearbetning, sitt bemästrande. Detta innebär inte att livet
för ett barn som haft cancer är en enda lång kamp. Tvärtom klarar sig många mycket bra och tänker bara någon enstaka gång
på att de en gång haft cancer.
Om problemen känns övermäktiga i någon fas eller om du
bara känner ett behov av att få samtala om det du gått igenom
så var inte rädd att söka professionell hjälp. Tala med din läkare,
med kurator eller psykolog på din vårdcentral eller på habiliteringen eller sök hjälp inom psykiatrin! Ibland finns det också
andra möjligheter att få samtal, till exempel i skolan, i kommunen eller inom någon religiös organisation (kyrka/moské/
tempel).
Familjens situation

När ett barn avslutat sin behandling för cancer och tillvaron
börjar bli som vanligt igen händer det ibland att man som
förälder upplever en stor trötthet och kanske nedstämdhet.
Sjukperioden kan slita hårt på reservkrafterna och när man
väl får tid över för varandra som föräldrar eller för vardagens
alla bekymmer och glädjeämnen kommer också frågorna och
tröttheten efter den spänning man levt i. Det är viktigt att
respektera den påfrestning sjukdomen har inneburit för hela
familjen och ge sig tid att återhämta sig och söka samtalsstöd
om man behöver det. Syskonen känner sig ofta åsidosatta under
sjukdomstiden och behöver under en period lite extra uppmärksamhet utan att man för den skull slutar ställa krav på och
sätta gränser för dem. Många föräldrar har dåligt samvete för
att de försummat syskonen under sjukdomstiden. Man ska då
komma ihåg att barn har en god förmåga att tackla svårigheter
och som förälder har man gott om chanser att, tillsammans
med sitt barn, bearbeta det som hänt. Ett alltför dåligt samvete
är aldrig bra och det bästa för hela familjen är att försöka återgå
till ett så normalt liv som möjligt.
Samtala med barnet

Att tala med det sjuka barnet, och i familjen, om det man har
gått igenom är viktigt, samtidigt som det är viktigt att dessa
samtal sker på barnets villkor. Det kan vara svårt som förälder
att veta hur mycket information man ska ge sitt barn om
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sjukdom och sena komplikationer. Att svara generellt på den
frågan är inte lätt eftersom det viktigaste vid all sådan information är att vara lyhörd för barnets frågor och behov. Som
förälder är man expert på sitt eget barn och den person som
vet bäst vilken information barnet är moget att ta emot. Det
är viktigt att sträva efter ett öppet samtalsklimat för att på ett
naturligt sätt kunna samtala om det man gått igenom.
Det är barnets uppgift att ställa frågorna och den vuxnes
uppgift att skapa en miljö som gör det möjligt att ställa även de
svåra frågorna. Det finns tillfällen då det kan vara bra att som
förälder vänta med att prata med sitt barn. Det är när den vuxne
inte riktigt kan hantera och smälta den information som givits.
När man fått ett tungt besked och är ledsen eller upprörd eller
när man är arg, till exempel om en lärare på ett negativt sätt
påpekar barnets inlärningssvårigheter, kan det vara klokt att
ge sig själv en kort tid att smälta informationen man fått innan
man pratar med sitt barn.
Relationen till jämnåriga

Ensamhet och utanförskap är ett vanligt problem hos barn som
genomgått en svår sjukdom. Barnet har ofta lärt sig att samtala
bra med vuxna genom all vuxenkontakt under sjukdomstiden,
men har svårare i sin kommunikation med jämnåriga. En del
barn har också lärt sig att kräva mycket uppmärksamhet och
har svårt att ta tillräcklig hänsyn till andra barn. Såväl sjukhusvistelsen i sig liksom eventuella funktionsnedsättningar, dåligt
minne eller motoriska svårigheter, begränsar både förmågan till
socialt samspel och sociala erfarenheter. Kroppsliga skador efter
behandling kan ge upphov till många funderingar och det är
lätt för barnet att känna sig mindre attraktiv som kamrat eller
pojk/ﬂickvän. Många barn som gått igenom en allvarlig sjukdom kan känna sig mer mogna och mindre ytliga i sitt tänkande
och agerande än andra barn.
Utanförskap skulle också kunna beskrivas som svårig
heter att hitta ett sammanhang där man hör hemma. Man kan
känna gemenskap och tillhörighet men det kräver bara lite mer
arbete att hitta rätt plats och tid. Här är olika sociala media
ofta en guldgruva, med rika möjligheter att hitta vänner trots
funktionsnedsättningar och andra begränsningar. För alla barn
och unga, oavsett om de haft cancer eller ej, är det förstås också
viktigt att känna till grundläggande säkerhet på internet.
Ibland går det att hitta vänner i olika idrotts-, intresse- eller
patientföreningar. För de barn som har motoriska funktionsnedsättningar och/eller tillgång till habilitering kan grupper
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och paraidrotten (handikappidrotten) ibland erbjuda positiva
relationer. För unga vuxna finns det ett antal folkhögskolor
med eller utan inriktning på funktionsnedsättningar, som kan
erbjuda en miljö att känna tillhörighet i. För den som har svårt
med det sociala samspelet kan det ibland behövas klara instruktioner om sådant som för många är självklart. Det kan till
exempel vara enkel information om hur man märker på andra
att man pratar för mycket eller vilka samtalsämnen som lämpar
sig i olika sammanhang.
Frigörelse, självständighet, oberoende

Frigörelsen från föräldrarna och processen att växa upp till en
egen självständig individ påverkas av cancersjukdomen. Det
är lättare att överbeskydda ett barn som varit sjukt och svårare
att ställa krav och sätta gränser. Föräldrar bör vara medvetna
om denna risk för överbeskydd och sträva efter ett så normalt
förhållningssätt till sina tonåringar som möjligt. Överhuvud
taget är det viktigt att sträva efter att finna rätt balans mellan att
ställa krav och sätta gränser och att ta hänsyn till de eventuella
sena komplikationer och kvarstående mensom barnet fått.
Att själv ta över ansvaret för sin hälsa och sina sjukvårdskontakter är en process som behöver påbörjas under tonårstiden
så att den unge är mogen att ta över ansvaret när hen går över
till vuxensjukvården. För att underlätta detta kan man successivt föra över ansvarsområden, till exempel medicinering
eller bokning och ändring av sjukvårdsbesök. Se också till att
tonåringen har nödvändiga fakta, till exempel vad som händer
om man slutar ta sin medicin eller hur olika hjälpmedel skall
skötas. Många vårdgivare erbjuder ofta enskilda samtal med
tonåringen från en viss ålder vilket kan vara till hjälp för att
utveckla det egna ansvaret.
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Ordlista

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, översatt ungefär uppmärksamhetsbrist, hyperaktivitetsstörning. Koncentrationsproblem i kombination med
överaktivitet.

Bemästrande:

Översättning av engelskans coping som betyder klara av, hantera, förhålla sig
till. Att gå igenom en kris eller svår händelse och att kunna hitta nya vägar att
hantera sin tillvaro.

CNS

Centrala nervsystemet, det vill säga hjärna och ryggmärg.

Inlärningssvårigheter

Alla typer av ojämn inlärningsprofil, det vill säga att en enskild förmåga är
markant sämre än den generella begåvningsnivån. Exempel på inlärningssvårigheter är läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter och minnesproblem.

Kognition

Logiskt tankearbete, problemlösning, motsats till emotion som betyder
känsla.

Sena komplikationer

De mer eller mindre kroniska förändringar som kvarstår eller uppstår sedan
behandlingen är avslutad. Ibland används också ordet ”seneffekter”, översatt
från engelskans late effects.

Intellektuell
funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning: Från engelskans Intellectual Disability
(ID). Kallades tidigare utvecklingsstörning. En generellt låg kognitiv förmåga
som ger påtaglig funktionsnedsättning i vardagen. Om barnet inte har mycket
stora svårigheter krävs en noggrann psykologbedömning för att diagnosen ska
ställas. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till samhällets
stöd i form av habiliteringskontakt, särskola och insatser enligt lagen om särskilt stöd, LSS, till exempel rätt till en meningsfull daglig sysselsättning. Trots
svag kognitiv förmåga kan en person ha god kapacitet inom andra områden,
till exempel konstnärlig sådan eller god social förmåga.
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För dig som vill veta mer
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den här skriften ingår i Barncancerfondens skriftserie där vi tar
upp olika typer av barncancer, behandlingar och annat som berör de
familjer som drabbats av barncancer. I denna skrift får du information om de kognitiva sena komplikationer som kan uppstå till följd
av barncancer och behandling.

