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Plötsligt händer det
HANDBOK FÖR SKOLAN NÄR EN ELEV FÅR CANCER
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»När mamma och pappa berättade för mig
att läkarna hade hittat cancerceller i mina
prover, grät jag. Samma kväll jag hade fått
reda på det, cyklade jag till min bästa vän
Christian och sa att jag hade något viktigt
att berätta för honom. Jag började gråta
medan jag berättade och Christian grät
också. När jag var klar gav han mig en
hård kram och han sa att han skulle ställa
upp för mig hela tiden och vi s kulle klara
av det.«
En pojke som fick cancer när han var 16 år.
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Förord
Jag vill börja med att tacka alla som gjort denna handbok möjlig:
Konsultsjuksköterskor, sjukhuslärare och -rektorer, skolsköterskor, Specialpeda
gogiska skolmyndigheten, barncancerföreningarna, lärare och elever i Brannhälls
skolan i Saltsjö-Boo och alla andra som gett sina synpunkter och förslag.
De medicinska avsnitten i första upplagan är faktagranskade av Ildikó Márky,
professor och överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg samt Stani
slaw Garwicz, professor och överläkare vid Barn- och ungdomssjukhuset i Lund.
Andra upplagan är faktagranskad av Lars Hjorth, med.dr och överläkare vid uni
versitetssjukhuset i Lund.
Tanken med boken är att den ska kunna användas praktiskt i skolan. Att skolans
personal lätt ska kunna slå upp de avsnitt som är aktuella för stunden. Därför tas en
del information upp på flera olika ställen, vilket jag hoppas att den läsare som läser
från pärm till pärm har överseende med.
Lena Nordlund, skribent och redaktör
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Din elev har fått cancer
Plötsligt händer det. Du har en elev i skolan som har fått cancer. Här får du infor
mation om vad det innebär för eleven, familjen, dig som lärare, klasskamrater, övrig
skolpersonal och andra elever i skolan. Det är svårt att veta vad man ska göra i en
sådan här situation. Det blir lätt att man undviker att tala om det för att man tror
att det är bättre att låta det vara. Det är det inte. Den som är drabbad behöver dela
sina känslor med andra.
Läraren är en viktig person för den sjuka eleven. Av flera skäl. Kontakten med
skolan under sjukdomen ökar hans eller hennes möjligheter att ta vara på det friska
och normala i en onormal situation.
Skolan står för vardag, kontinuitet och trygghet. Där finns lärare och andra
vuxna som lyssnar, stödjer och hjälper. Där finns också kamraterna. För alla barn,
men allra mest för tonåringar, är det mycket viktigt att kompisarna inte försvinner
för att de är sjuka och inte kan vara med på samma sätt som tidigare.
Det är också av stor betydelse att eleven får stöd i sina studier så att skolgången
fungerar. Här kan du få råd och uppslag som kan hjälpa dig och de andra på skolan
så att den sjuka eleven kan klara av sina studier trots sjukdom och behandling.
Med den här handboken hoppas vi att du ska få inspiration och hjälp att hantera
situationen utifrån förutsättningarna i din skola. Ni får även råd om hur skolan kan
hjälpa både den drabbade eleven och övriga elever i klassen. För när ett barn blir
svårt sjukt kan även omgivningen drabbas av sorg och krisreaktioner. Men genom
att arbeta med en plan redan från start kan man möta barnen på bästa sätt i svåra
situationer.
Det är vår förhoppning att denna handbok ska vara till stor nytta i skolans arbete
och underlätta tillvaron både för den cancersjuka eleven, för klassen och för läraren.
Barncancerfonden
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arje år drabbas cirka 300 barn och ungdomar i Sverige av cancer, vilket
motsvarar ungefär tio skolklasser. Det är en allvarlig sjukdom men tack vare
de medicinska framgångarna under de senaste decennierna kan merparten
av barnen botas. Idag överlever tre av fyra av de som drabbas. Men vad är egentligen
cancer och vad är skillnaden mellan barn- och vuxencancer?
Cancer är en allvarlig sjukdom, tumör eller leukemi, som växer och sprider sig
i kroppen. Något går fel i en cell som fortsätter att växa och dela sig, utan stopp.
Cellerna är kroppens minsta byggstenar som har bestämda funktioner i vår
kropp. I en normal cell är funktionerna strängt reglerade och styrda av våra gener.
När man har cancer är denna styrfunktion satt ur spel. En cancersjukdom uppstår
genom att en eller flera celler får en »felaktig information«. Det betyder att av en
eller annan orsak har några av generna förändrats så att cellen får information att
den bara ska fortsätta att dela sig och dela sig. De ständigt delande cellerna bildar
tumörer. Vad som orsakar detta fel är inte känt.
Det är inte alltid som cancercellerna klumpar ihop sig. Vid leukemi förvandlas
blodbildande celler till cancerceller. De finns i benmärgen och cirkulerar i blodet.
Till slut är de så många och tar så mycket plats från friska celler att de normala
funktionerna sätts ned.
Skillnaden mellan barncancer och vuxencancer
Barn och ungdomar har ofta andra tumörformer än vuxna och de ungas cancer
former är nästan alltid cytostatikakänsliga. Barn och ungdomar har också oftast
fördelen att de för övrigt är helt friska och sällan har andra sjukdomar samtidigt.
När det gäller själva behandlingen är det många saker som skiljer mellan barnoch vuxenpatienter. I behandlingen måste man ta hänsyn till att ett barn efter
behandlingen ska genomgå normal tillväxt, ha normal intelligensutveckling och
genomgå normal pubertet med bibehållen fertilitet. Dessutom är det viktigt för en
tonåring att se ut som alla andra tonåringar. Man måste också tänka på att barnet
inte enbart är en yngre version av en tonåring. På samma sätt måste man komma
ihåg att en tonåring inte enbart är en yngre version av en vuxen.
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Samtidigt måste det lilla barnets, respektive tonåringens, grundläggande behov
bli uppfyllda under behandlingen. Ett yngre barns behov är i första hand att få
vara med sin familj, att kunna gå på dagis eller i skolan och att ha kontakt med
sina kompisar. Att tappa håret under pågående cancerbehandling kan vara svårt
att acceptera både för barn och tonåringar, som gärna vill se ut som sina jämnåriga.
En tonåring, som har påbörjat sin separation från föräldrarna, måste ges möjlig
het att fortsätta denna process, trots att han eller hon nu blivit beroende av föräld
rarna igen. Dessutom måste tonåringen ges möjlighet att utveckla sin relation till
den eventuella flick- eller pojkvännen.
Omhändertagandet av barnet måste anpassas till alla dessa saker och det är
viktigt att familj och skola förstår hur viktigt det är att de normala processerna och
rutinerna fortsätter så gott det går, trots sjukdomen.

Typiska cancersjukdomar i småbarns
åldern är främst Wilms tumör, tumörer
i njurarna, och neuroblastom, den typ
av tumör som förekommer i nervväv
nad invid ryggraden.

Leukemier och hjärntumörer vanligast
Många teorier och mycket kunskap finns om de förändringar i en cell som gör
att den utvecklas till en cancercell. Gemensamt för alla barncancersjukdomar är
att man idag inte har kunnat hitta någon yttre faktor som är av stor betydelse för
utvecklingen av sjukdomen.
Knappt 30 procent av de cancersjuka barnen har leukemier respektive hjärn
tumörer och drygt 40 procent av tumörformerna är så kallade solida tumörer. Vissa
tumörformer är begränsade till barn- och ungdomsåren, till exempel neuroblastom
och Wilms tumör.
Hur behandlar man cancer hos barn och ungdomar?
Sjukvården för ett flerfrontskrig mot barncancer. Cytostatika, kirurgi och strål
behandling är de metoder man främst använder. Medan kirurgi och strålbehand
ling alltid är lokala behandlingar så når cytostatikan ut i hela kroppen. Därför
kombinerar man ofta metoderna. Ibland cytostatika med kirurgi, ibland cytostatika
med strålbehandling och ibland alla tre metoderna för att man ska kunna vara säker
på att få bort en tumörsjukdom. Det finns numera även nyare behandlingsmetoder,
som till exempel immunterapi respektive målsökande behandlingar som successivt
tar mer och mer plats inom barnonkologin.
cytostatika. Cytostatika, som förr ibland kallades cellgifter, är en grupp medi
ciner som alla har gemensamt att de hämmar celler. Cytostatikabehandling består
oftast av en kombination av olika typer av cytostatika som ges med vissa intervall
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»Cancer smittar inte.«

under en tidsperiod på upp till två och ett halvt år. Kombinationen av cytostatika
kan växla mellan de olika behandlingstillfällena. Man brukar kalla ett behandlings
tillfälle för en »cytostatikakur«.
Cytostatika påverkar alla celler som är under celldelning. Ett barn som växer
och utvecklas har mycket större celldelningsaktivitet än en vuxen människa. Cyto
statika påverkar mest de celler som delar sig fortast och det kan man också se på
den typ av biverkningar som cytostatika ger upphov till. Mer om detta berättas lite
längre fram i kapitlet. Kortison, som är ett hormon, är också en vanlig medicin i
barncancerbehandling.

Sjukvården för ett flerfrontskrig mot
barncancer. Cytostatika, kirurgi och
strålbehandling är de metoder man
främst använder.

strålbehandling. Strålbehandling är en väl beprövad behandlingsmetod mot
tumörsjukdomar. Genom strålbehandlingen påverkas cellerna så att förändringar
uppstår inne i cellernas genetiska material. Den normala kroppscellen kan ofta
reparera skadan, medan en tumörcell har sämre förmåga att göra detta. Följden blir
att tumörcellen dör. Det är en stor skillnad på vilket sätt strålbehandling kan använ
das inom barncancerbehandling och inom vuxencancerbehandling. Generellt kan
sägas att barn är mycket känsligare för strålning än vuxna och kan därför få svårare
biverkningar. Skälet till detta är att barn är under tillväxt. Läs mer om biverkningar
på nästa sida och i kapitel 10.
Strålbehandling brukar delas upp på ett antal behandlingar som kan pågå under
4–6 veckor.
Protonterapi, som är ett komplement till konventionell strålbehandling, kan
användas när tumören ligger nära känsliga organ i huvud, bröst eller bukhåla. Ener
gin i en protonstråle kan varieras så att stråldosen hamnar på ett visst djup och
därmed inte påverkar andra, friska organ runt omkring. Strålningen kan nästan
helt koncentreras till själva tumören, vilket innebär att stråldosen kan höjas med
en betydligt mindre risk för biverkningar.
En specialform av strålbehandling är när man kopplar en strålkälla till något
kemiskt ämne som man sprutar in i blodet. Ett exempel på sådan behandling är
MIBG-behandling där man har ett speciellt ämne som binder sig till neuroblastom
celler. Detta är en form av målsökande strålbehandling.
kirurgi. Kirurgi syftar till att operera bort hela eller delar av tumören. Kirur
gin inom barncancervården har utvecklats kontinuerligt. Ett bra exempel på detta
är att tidigare amputerades majoriteten av tonåringar som fått ett osteosarkom
(bentumör). Idag amputeras cirka en av tio. Kirurgin har blivit förfinad till en del
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beroende på att cytostatikabehandlingen har förbättrats.
Inom barncancerområdet är det många gånger viktigt att barn och tonåringar
får en förbehandling innan operation kan ske. Denna syftar till att krympa tumörer
och minska operationens omfattning. Ibland räcker det dock med enbart operation
och ingen annan behandling behövs.
Biverkningar
cytostatika. I benmärgen bildas kontinuerligt blodkroppar; röda, vita samt
trombocyter. Eftersom dessa celler befinner sig i delning påverkas de av cytostatika
behandling. Samtliga blodkroppar kan sjunka vilket man ibland måste kompensera
genom blodtransfusion. Trombocyterna (blodplättarna) kan också minska i antal
efter cytostatikabehandling och detta kan leda till ökad blödningsbenägenhet. Vid
behov kan trombocyterna tillföras genom transfusion. Också de vita blodkropparna
sjunker, men dessa kan inte lika enkelt ersättas. I stället måste man vänta till de
hämtar sig innan ny cytostatikabehandling kan ges. Därför ger man ibland medicin
som ska stimulera mognad av vita blodkroppar.
Att cytostatikan påverkar benmärgen innebär också att man efter cytostatika
kurer är extra infektionskänslig. Effekten kommer 5–10 dagar efter en cytostati
kakur. I de flesta fall är det dock så att kroppen reagerar mot kroppsegna ämnen.
Risken att få infektioner från andra är inte så stor. Därför kan barnet för det mesta
gå i skolan och träffa andra så fort han eller hon orkar. Om du vet att det går infek
tioner på skolan måste du dock omedelbart informera föräldrarna som kontaktar
den behandlande avdelningen.
Ett specialfall när det gäller infektionskänslighet är benmärgstransplanterade,
deras immunskydd blir helt utslaget under en period. De är mycket infektions
känsliga under denna tid, men då går de heller inte i skolan utan är isolerade. De kan
dock vara extra infektionskänsliga även efter att isoleringen hävts. Andra exempel
på biverkningar vid cytostatikakurer är trötthet, illamående och allmän svaghet.
De flesta cytostatikabehandlingar ger upphov till håravfall hos barn. Hårcellerna
är mycket aktiva celler som ständigt bildar nytt hår. Denna process avstannar när
cytostatikabehandling ges men kommer tillbaka när behandlingen avslutas.
Det är viktigt att komma ihåg att håret växer ut efter avslutad cytostatika
behandling. Det tar mellan 4–6 månader efter avslutad behandling innan håret har
vuxit ut igen. Håret kan då ha en annan färg och ändra kvalitet så att det exempelvis
från rakt har blivit lockigt.
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Cancersjuka barn behandlas ofta med
cytostatika som påverkar celldelning
en. En vanlig biverkning är att barnen
tappar håret. Efter behandlingen tar
det 4–6 månader innan håret har vuxit
ut igen.

De flesta barn behandlas mellan allt
från några månader upp till två och ett
halvt års tid. Behandlingen är tuff och
tär på både kropp och själ.

»Det är viktigt att vuxna
inte hela tiden frågar om
de är trötta och vill vila.
De vill bli behandlade
som de andra i så hög
grad som möjligt.«

strålbehandling. Då barn är under tillväxt är de mycket känsligare för strålbe
handling än vuxna. Den växande individens skelett och mjukdelar är mycket käns
liga för strålbehandling och även en mycket liten stråldos kan hämma en normal
utveckling. Den växande hjärnan är också känslig på ett helt annat sätt för strålning
än den vuxnes hjärna. Detta betyder att man alltid måste behandla ett så litet strål
fält som möjligt hos ett barn och i så begränsad dos som möjligt. Strålning innebär
alltid en risk för påverkan av kognitiva funktioner. Exempel på biverkningar som
kan uppstå är tillväxtrubbningar, extrem trötthet, hörsel- och synnedsättning samt
koncentrationssvårigheter.
kortison och övriga mediciner. En vanlig biverkan av kortison är att man
blir väldigt hungrig, äter mycket, går upp i vikt kraftigt och blir rund i ansiktet.
Kortisonet kan också ge stora humörsvängningar. Allt från eufori till nedstämdhet
eller ilska.
Andra biverkningar från mediciner som cancersjuka barn kan få är till exempel
känslighet för lukt och smak, illamående, sår i munnen och stor trötthet. Det är
dock inte alls så vanligt bland barn som det är bland vuxna cancerpatienter, men
vissa barn kan tappa orken totalt så att det inte finns ett uns energi kvar när trött
heten slår till. Men det här känner barnet bäst själv. Det är viktigt att vuxna inte
hela tiden frågar om de är trötta och vill vila. De vill bli behandlade som de andra
i så hög grad som möjligt. Ofta mår de bättre av att leka och vara aktiva med sina
kamrater än att sitta stilla för sig själva. Prata i stället med eleven om att hon eller
han får gå undan och ta det lugnt om behovet uppstår.
Prognosen för barncancer har förbättrats
Barn- och tonårscancerbehandlingen har utvecklats avsevärt under de senaste åren.
Prognosen för de flesta barncancersjukdomarna har förbättrats mycket kraftigt
och det har också inneburit att man har kunnat göra förändringar i behandlingarna
som syftar till att minska kvarstående skador efter genomgången cancersjukdom
och behandling. På 1950-talet var barncancer i stort sett en dödlig sjukdom. Idag
överlever tre av fyra av alla barn som insjuknar.
Mer information om barncancer ur ett medicinskt perspektiv hittar du i »Cancer
hos barn och tonåringar« som ges ut av Barncancerfonden. ■
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ör skolan är det viktigt att fokusera på möjligheterna och styrkorna hos den
sjuka eleven. Skolan är inte bara en stor del av barnens vardag utan betyder
också mycket för deras normala utveckling. Skolan står för det friska hos
eleven som är sjuk. Hur skolan fungerar blir alltså en viktig måttstock på vilken
livskvalitet ett barn med cancer får, under och efter behandlingen. Barnen och ung
domarna ska kunna fortsätta i sin gamla klass trots sjukdom och behandling. Men det
kan vara svårt att komma tillbaka till skolan efter många frånvaroperioder. Beroende
på diagnos är det olika intensitet i behandlingarna vilket påverkar hur mycket barnet
är borta från skolan. Behandlingen för leukemisjuka barn är tuff och kan pågå under
två och ett halvt år. Barn med hjärntumör kan vara borta under många år, men med
större möjlighet att vara i skolan i perioder. Det är oerhört viktigt att den sjuka eleven
kan behålla kontakten med klasskamraterna under frånvaron från skolan.
Många i omgivningen är rädda för att tränga sig på eller säga fel saker till en
familj som drabbats, men de flesta barn och ungdomar som får cancer blir faktiskt
botade idag. Därför är det viktigt att familjen och eleven behåller sitt sociala nätverk
såväl under som efter behandlingen.
Skolan är skyldig att se till att elever får undervisning även under sjukdomstiden.
Det kan ske i den skola eleven normalt går, hemma eller på sjukhuset. Elevens skola
är också skyldig att skaffa resurser, organisera och tillrättalägga för hemundervis
ning i de perioder som eleven inte kan vara på skolan och för en anpassad undervis
ning när eleven kan gå i skolan. Det kan också vara aktuellt med skolskjuts. Det är
mycket viktigt att eleven får komma till skolan så snart han eller hon orkar om det
så bara är en kvart per dag.
Det är viktigt att hålla kontakt med familjen under sjukdomstiden och löpande
informera dem om vad som händer i skolan. Det gör vardagen lättare och ljusare
för hela familjen när de vet att läraren och skolan bryr sig. Det underlättar också
för att komma in i normala gängor igen när behandlingstiden är över. Som lärare
är du en viktig del i barnets väg mot att bli frisk igen.
I det här kapitlet ges fördjupning och konkreta tips i hur man kan arbeta i skolan
när en elev insjuknar i cancer samt vilka skyldigheter skolan har.
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Vad lagen säger
Sjuka elever har rätt till undervisning i enlighet med skollagens 10:e kapitel och
kapitel 5 i grundskole- och särskoleförordningarna, samt kapitel 8 i gymnasieför
ordningen. Dessa omfattar barn och ungdomar som vistas på sjukhus. I Sverige har
vi dessutom en tydlig lagstiftning när det gäller rätten till hemundervisning när
man är sjuk. Hemskolan ska svara för undervisningen i hemmet. Undervisning på
sjukhus ska i möjligaste mån motsvara den som bedrivs i elevens egen klass. Hur
eleven mår avgör hur mycket av skolarbetet som går att genomföra.

2

Livskvalitet
I en doktorsavhandling av Helg Fottland, forskare i pedagogik vid Högskolan i
Sør-Trøndelag, Norge, visas hur viktig skolan är för att cancersjuka barn ska lyckas
med sina livskvalitetsprojekt. Det vill säga att:
• Ha det bra på det sociala området.
• Vara sysselsatta med aktiviteter de klarar av.
• Avleda tankarna från sjukdomen.
• Komma tillbaka i fysisk form.
• Känna att de är likvärdiga i jämförelse med jämnåriga eller med den person de
tror att de skulle ha varit om de aldrig fått cancer.
Några korta råd på vägen
VAD VET BARNET? All vårdpersonal ger alltid en öppen och ärlig information
om sjukdom, behandling och risker till föräldrarna. Vårdpersonalen har också
en öppen attityd till barnen. Men många gånger kan det vara svårt för både
barn och vuxna att ta till sig informationen. De orkar inte ta till sig allt på en
gång. Man bör också komma ihåg att det kan finnas stora kulturella skillnader
när det gäller information om cancer. I många kulturer har man idag ett annat
sätt att närma sig information till barn. Därför är det mycket viktigt att inhämta
kunskap om hur föräldrarna vill hantera situationen. Vi i Sverige är ofta inte
insatta i olika kulturers sätt att hantera barn och ungdomar och det är viktigt
att man får hjälp att informera. I en del fall kan man inte få förståelse för att
barnet måste informeras och rollen blir då att stödja barnet och familjen genom
behandlingsperioden på annat sätt.
VAD SKA VI SÄGA TILL KLASSKAMRATERNA? När man ska berätta kan man få hjälp
av speciella sjuksköterskor, konsultsjuksköterskor, som kan komma till skolan och
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Ur skollagen
»För sådana elever i grundskolan, sär
skolan, specialskolan och sameskolan
som på grund av sjukdom eller av
liknande skäl under längre tid inte kan
delta i vanligt skolarbete skall särskild
undervisning anordnas på sjukhus eller
motsvarande, i elevens hem eller på
annan lämplig plats.«
Skollagen, 10:e kap §3
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Ge kortfattad information så snart som
möjligt. Berätta bara precis det du vet
och undvik att spekulera. Det är lätt
hänt att det annars uppstår rykten och
missförstånd.

»Håll kontakten när eleven
är borta från skolan.«

informera. De kan också ge tips om hur man pratar med barn om cancer.
Tänk på att barnet och föräldrarna måste ge sin tillåtelse till att ni pratar om
sjukdomen, och att de ibland kanske vill vara med eller påverka det som sägs. Det
bästa är ofta om eleven själv är med under informationen, men det måste varje elev
själv få bestämma.
Berätta kortfattat om sjukdomen, behandlingen och följderna av denna så snart
som möjligt för alla som möter eleven i skolan. Berätta bara precis det du vet och
kom ihåg att säga att eleven kommer att vara så mycket som möjligt i skolan. Spe
kulera inte. Då undviker man missförstånd, rykten och gissningar. Ta gärna hjälp av
en konsultsjuksköterska. Deras uppgift är att berätta exakt vad som gäller för just
din elev och dennes sjukdomstillstånd. De kan även informera i syskonens klasser.
Läs mer om konsultsjuksköterskor på sidan 58.
Ordna ett första möte med elevvårdsteamet så snart som möjligt efter diagnosen
för att planera hur ni i skolan ska agera.
VAD SKA VI SÄGA TILL DE ANDRA FÖRÄLDRARNA? Det är viktigt att de andra
föräldrarna också får information så att inte ryktesspridning uppstår och så att de
andra eleverna kan få stöd hemma. Detta är också viktigt för det sjuka barnet och
dess familj. Självklart måste barnet och föräldrarna alltid först ge sin tillåtelse. De
andra föräldrarna kan följa med sina barn för att besöka den sjuka eleven och upp
muntra de andra barnen att hålla kontakt. Även den sjuka elevens familj, syskon och
föräldrar uppskattar om andra familjer hör av sig till dem. Berätta i samband med
ett ordinarie föräldramöte, eller skicka ett meddelande hem till klasskamraternas
föräldrar. Man kan även visa filmer som behandlar ämnet för föräldrarna. Filmtips
finns på sidan 88.
HUR PLANERAR VI elevens SKOLGÅNG? När diagnosen är ställd och behandlings
schemat är upplagt kan man börja planera för hur mycket tid som eleven kommer
att undervisas i den vanliga skolan, i hemmet och på sjukhuset.
För att lyckas är det nödvändigt att ha ett flexibelt förhållningssätt och ett gott
samarbete mellan skolan, familjen och sjukvårdspersonalen i frågor som rör:
• Elevens sjukdom och den planerade behandlingen.
• Biverkningar av behandling och psykosomatiska reaktioner.
• Skolrättigheter.
• Anpassning av hemundervisning.

SKOLANS ANSVAR 17

2

•
•
•
•

2

Vilken slags information som kan/bör ges i klassen, på föräldramöte, i syskons
klasser, till andra elever och annan skolpersonal.
Skolskjuts.
Eventuella hjälpmedel och extra resurser.
Elevvårdsteam.

PÅVERKAR SJUKDOMEN elevens PRESTATION I SKOLAN? Ja, många barn får hög
frånvaro på grund av sjukdom och behandling. Det kan påverka prestationerna.
Behandlingarna gör också att det kan vara svårt att orka med skolan eftersom man
kan bli trött, må dåligt, ha värk, bli svag i musklerna och så vidare.
Uppmuntra eleven att medverka i skolämnena så mycket som möjligt. Den
sociala kontakten med kamraterna kan hjälpa dem att öka sina prestationer och
underlätta återgången till vardagen efter avslutad behandling. Håll kontinuerlig
kontakt när eleven är borta från skolan, även om den sjuke eleven inte alltid orkar
svara.
Hur anpassar vi skolgången till elevens kapacitet? Som lärare bör du
försöka fånga upp vilka områden som den sjuka eleven upplever som speciellt roliga,
fokusera på dessa och hjälpa henne eller honom att lyckas med aktiviteter inom
dessa områden. Det handlar ofta om att hitta uppgifter som eleven kan växa av
och det kan vara aktuellt att välja bort ämnen under en period. Fråga eleven vad
den tycker är viktigt och sträva efter en upplevelse av utveckling och helhet, en
normalisering av vardagen. Det är också viktigt att vara uppmärksam på tendenser
till mobbning, direkt eller indirekt genom uteslutning. Barnen ser ofta annorlunda
ut rent fysiskt under behandlingen. De flesta tappar håret, en del kan svullna upp,
få munsår, blåmärken med mera. En flicka berättar:
»Behandlingen jag fick gjorde att jag gick upp kraftigt i vikt, så när jag kom tillbaka
till skolan vid åtta års ålder vägde jag 36 kilo. Som ni säkert förstår såg jag hemsk
ut. Jag blev fruktansvärt retad av de andra eleverna för att jag var tjock och jag
hade alltid en känsla av att människor var snälla mot mig enbart av medlidande.«
Vissa mediciner påverkar också humöret så att eleven kan bli allt mellan upp
spelt, arg och deprimerad. Det kan vara bra att känna till. Eleven är periodvis helt
utmattad och man kan inte förvänta sig att hon eller han alltid svarar direkt på brev,
e-post eller sms. Men fortsätt att skicka hälsningar, så att eleven känner att han
eller hon är en del av klassen.
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»Det handlar ofta om
att hitta uppgifter som
eleven kan växa av och
det kan vara aktuellt att
välja bort ämnen under
en period.«

»Uppmuntra eleven att gå
i skolan, om det så bara
är för en rast eller en
lektion!«

Utbildningar
Barncancerfonden har även bland
annat riktade utbildningar för skol
personal, se vad som är aktuellt just
nu på www.barncancerfonden.se.
Ibland anordnar även sjukhusen
utbildningar för skolpersonal som har
en nyinsjuknad elev.

Som lärare är det bra om du går in för att tona ned elevernas jämförelser med
varandra. Det gäller inte minst den jämförelse det sjuka barnet gör med den »friska«
bild de har av vem de tror att de skulle ha kunnat vara, och vad de hade kunnat
göra, om de inte hade blivit sjuka. Det handlar också om dessa elevers jämförelser
med jämnåriga på olika utvecklingsområden. För elever som upplever stora intel
lektuella och fysiska begränsningar av sjukdomen kan det bli aktuellt att arbeta i
mindre och lugnare grupper.
VAD BEHÖVER VI TÄNKA PÅ I SKOLAN? Försök att involvera all skolpersonal. Erfa
renheten visar att det kan vara helt avgörande att man vänder sig till hela personalen
på skolan med information så att alla förstår och kan stötta de lärare som är direkt
involverade. Man måste dock alltid först tala med föräldrarna och få deras tillstånd
att informera om barnets sjukdom. Familjens vilja måste respekteras. Det är ofta
en fördel om en konsultsjuksköterska kan komma till skolan tillsammans med
barnet och/eller föräldrarna och informera. Tanken är att lärarna ska få insikt i de
medicinska, sociala och psykiska konsekvenserna av sjukdom och behandling så att
de med trygghet kan möta den sjuka elevens behov.
Ofta samarbetar läraren och skolsköterskan sedan med den fortsatta informa
tionen, men det är viktigt att skolsköterskan har medgivande från barn och föräldrar
eftersom det handlar om sekretessbelagd information. Under behandlingen är det
viktigt med samarbetsmöten med familjen och alla berörda på skolan för att planera
och förbereda faser som kräver anpassning av skolans resurser, till exempel när det
behövs undervisning i hemmet, vid nationella prov eller enskild undervisning i
skolan. Det kan också handla om att förbereda en period när eleven kommer att vara
närvarande mycket i skolan igen. Det är viktigt med kontinuerliga uppföljningar
och utvärderingar efter vissa behandlingsfaser och speciellt vid övergång till nytt
stadie eller skola.
Nära kontakt mellan skolan och eleven är a och o för elevens välmående och
fortsatta motivation för att lära sig och för att ha ett socialt liv i skolan. Uppmuntra
eleven att gå i skolan, om det så bara är för en rast eller en lektion!
Personalen på skolan bör få information om att det är okej att den sjuka eleven
har på sig keps/mössa inomhus för att dölja sin hårlöshet. Likaså bör matsalsper
sonalen förberedas på att eleven kan ha mycket svårt för lukt och smak, kan bli
illamående eller tappa aptiten.
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Barn som behandlas för cancer kan drabbas av illamående och aptitlöshet och gå
ner i vikt. Det har att göra med att både smak- och luktsinnet kan förändras plus
att cytostatikabehandlingen kan ge kortare eller längre illamående. Snarlika effek
ter kan uppkomma av strålbehandlingen. Det är viktigt att skolmatspersonalen är
medveten om detta och har förståelse för elevens brist på aptit. Det finns små knep
som kan underlätta för eleven. Servera små måltider, för mycket på tallriken blir
lätt till berg av mat. Ge klara drycker som vatten och saft om barnet mår illa, mjölk
och juice kan upplevas som tjockt och svårt att svälja.
Det är viktigt att det växande barnet får i sig tillräckligt med näring och energi
via maten. Det är ibland svårt, till exempel i samband med olika behandlingar eller
operationer. Barnet kan då få en sond, en slang som går genom näsan ner till mag
säcken, och matas med hjälp av droppaggregat. Det kallas enteral nutrition. Om
behovet av sondmatning beräknas bli långvarigt, kan barnet istället få en »knapp« på
magen, en gastrostomi. Knappen syns inte och man slipper slangen i halsen, vilket
underlättar när barnet ska äta vanlig mat samtidigt.
Cytostatika kombineras också periodvis med kortison. Detta kan ge vissa barn
en glupande aptit, och andra inte. Många cancersjuka barn kan berätta om situatio
ner då de längtat efter en viss maträtt men när maten väl står på bordet kan de inte
äta mer än ett par tuggor. En flicka, som var sjuk som 5-åring, berättar:
– Jag fick så mycket mediciner i mig så att jag aldrig var hungrig. Däremot så
var jag ofta sugen på mat, för jag kom ihåg att jag tyckte det smakade gott, men när
jag väl fick det så tyckte jag att det smakade jätteäckligt.
Infektioner
När olika infektioner går i skolan – rådgör med föräldrarna som kontaktar vårdper
sonalen på sjukhuset. Dessa tar ställning till hur allvarligt det är. I de flesta fall är
det barnets kroppsegna bakterier som ger infektioner. Man smittar med andra ord
sig själv. Risken med att få infektioner från andra är inte så stor. Därför kan barnet
för det mesta gå i skolan och träffa andra så fort han eller hon orkar. Sjukvården tar
ansvar för det medicinska, skolan ska fokusera på det sociala.
Skolhälsovården
Skolsköterskan har en viktig funktion och fungerar som ett stöd för den drabbade
eleven, men också för lärare och för andra elever på skolan som kan känna oro eller
har funderingar kring sjukdomen. Konsultsjuksköterska kan kontaktas efter behov.
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Det är viktigt att det växande barnet får
i sig tillräckligt med näring och energi
via maten.

»Uppmuntra eleven att
delta efter dagsform, ork
och förmåga.«

Tillväxt, pubertet och aptit är faktorer
som kan påverkas hos den sjuka elev
en och som sjukvården därför bevakar
extra.

Rent praktiskt är det också bra att se till att det alltid finns ett rum att vila i till
gängligt för eleven, även om skolsköterskan själv inte alltid är på plats.
Har eleven en »knapp« på magen, en gastrostomi, kan skolsköterskan fungera
som stöd för den lärare som ansvarar för den hanteringen. I övrigt sker annars
vanligtvis ingen medicinsk hantering på skolan.
Tillväxt, pubertet och aptit är faktorer som kan påverkas hos den sjuka eleven
och som sjukvården därför bevakar extra. Vilka barn som riskerar vilka problem
beror på tumör och behandling. Det kan vara bra att känna till att eleven inte får
vaccineras under pågående behandling, men att barnen efter avslutad behandling
kan behöva vaccineras om, efter ordination av sjukhuset.
Skolsköterskan får enligt sekretesslagen inte vidarebefordra någon information
om den cancersjuka eleven till övrig skolpersonal. För att göra detta krävs först
barnets och föräldrarnas uttryckliga medgivande. Det är inte alltid som familjen
är medveten om detta, de utgår helt enkelt ifrån att relevant information sprids
vidare till alla inblandade på skolan. Som skolsköterska är det viktigt att informera
familjen om de lagliga begränsningarna att överföra information till skolan.
Skolhälsovården kan med föräldrarnas vetskap och tillåtelse ställa krav så att
skolan tillmötesgår den sjuka elevens behov. Det är skolhälsovårdens skyldighet
att bevaka barnets rättigheter enligt arbetsmiljölagen. Skolan är skyldig att följa
angivelserna enligt arbetsmiljölagen.
När det är dags för eleven att byta skola är det viktigt att överrapporteringen fung
erar så att skolsköterskan på den nya skolan är informerad om elevens sjukdomshis
toria. Beroende på diagnos kan olika problem och komplikationer dyka upp, många
gånger långt efter avslutad sjukdom och behandling. Det är dock viktigt att detta sker
med hänsyn till eleven i fråga eftersom han eller hon kanske inte vill berätta om sin
tidigare sjukdom för sina nya klasskamrater. Däremot är det viktigt att den nya skol
sköterskan känner till historiken och vet vad han eller hon ska vara uppmärksam på.
Finns det syskon och nära vänner på skolan kan det vara bra att vara extra upp
märksam på dessa. De kan känna oro och ha svårt att koncentrera sig på skolarbetet.
Dessutom kommer syskonen många gånger i andra hand eftersom föräldrarna
tillbringar mycket tid på sjukhuset. Läs mer om syskon på sidan 53.
Fysisk aktivitet
Idrottsläraren måste få veta hur det är med eleven för att kunna förstå vilka akti
viteter hon eller han kan vara med på. Uppmuntra eleven att delta efter dagsform,
ork och förmåga. Det är viktigt att barnet känner att idrottsläraren respekterar och
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Det är bra om idrottsläraren tillsammans med kamraterna uppmuntrar den sjuka eleven att
delta i idrottsaktiviteter som organiseras på hemorten så snart han eller hon orkar med det.

förstår när han eller hon inte orkar, för det är trist nog för barnet att inte kunna
hänga med de andra. Många barn får en central venkateter/venport (port a cath)
inopererad under huden för att underlätta när barnet ska ta prover, få medicin eller
blod. Vanligtvis innebär inte denna att man måste ta någon speciell hänsyn utan
för det mesta kan barnet duscha och simma som vanligt, men eleven kan ha ärr på
kroppen eller peruk och kan tycka att det är jobbigt att byta om och duscha med
de andra.
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Besök av läraren och klasskamraterna
hemma och på sjukhuset visar att man
inte är bortglömd fastän man inte kan
gå i skolan varje dag. Alla påminnelser
om att det finns ett liv utanför sjuk
huset är av godo och ökar livslusten.

Barnets rättigheter
Läs mer om det sjuka barnets rättig
heter i skollagen, arbetsmiljölagen
samt hälso- och sjukvårdslagen.
Samtliga går att hitta på regeringens
webbplats.

Klassens idrottslärare kan senare, i samarbete med elevens sjukgymnast, eventu
ellt behöva anpassa ett träningsprogram och skaffa kompenserande hjälpmedel som
kan användas på de vanliga gympalektionerna tillsammans med resten av klassen.
Det kan också i längre eller kortare perioder behövas enskilda timmar för fysisk
träning. Någon gång kan extra simträning vara bra, annars är det bra om man som
idrottslärare, tillsammans med kamraterna, uppmuntrar den sjuka eleven att delta i
idrottsaktiviteter som organiseras på hemorten så snart han eller hon orkar med det.
Barnen reglerar sin aktivitetsnivå på egen hand. Att be dem ta det lugnt eller
vila sig lite extra är ofta helt meningslöst när det gäller yngre barn. Ur medicinsk
synvinkel är det så gott som aldrig nödvändigt att ge sådana råd. I stället kan det
vara viktigt att stimulera till deltagande i lekar och andra aktiviteter med kamrater.
Det finns en oro att ställa för höga krav på det sjuka barnet, men i praktiken kan
låga förväntningar snarare ge en signal om att det inte längre har någon betydelse
om barnet klarar saker eller inte. Barnen behöver inte bli tillsagda om att de ska vila
sig. De känner det själva. En annan del av respekten för barnet är att inte tjata och
hela tiden fråga om han eller hon är trött, mår dåligt och så vidare. Det är bättre att
uppmuntra och behandla eleven som vanligt, sedan måste eleven förstås ha rätt att
gå undan och ta det lugnt om han eller hon blir trött. För att underlätta kan skolan
också behöva stötta med skolskjuts. Se inte hinder, utan möjligheter!
Om eleven inte kan vara i skolan
Besök av läraren och klasskamraterna hemma och på sjukhuset visar att man inte
är bortglömd fastän man inte kan gå i skolan. Brev, e-post och sms visar att det
finns ett liv utanför sjukhuset. Ett liv som väntar. Det ökar livslusten och påskyndar
tillfrisknandet.
Det är aldrig fel att ta kontakt med och söka upp en familj vars barn drabbats
av cancer. Barn som haft cancer berättar efteråt hur viktigt det har varit att behålla
sina kompisar. Ett tips: gör upp ett schema där klasskamraterna turas om att skriva
och berätta för det sjuka barnet om vad som händer i skolan. Allt vardagligt är
det barnet vill ta del av, till exempel veckobrev, vad som har hänt under skoldagen,
inbjudningar till föräldramöte, information om friluftsdagar och så vidare. Samt så
klart inbjudningar till kalas och discon.
Hemundervisning
I Sverige har vi en tydlig lagstiftning när det gäller rätten till hemundervisning
när man är sjuk. Hemundervisningen ger eleven en möjlighet att hänga med i
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skolarbetet. Det är en speciell pedagogisk utmaning. Det viktigaste är att det är
stabila och trygga lärare och att läraren är någon som eleven känner sedan tidi
gare. Hemundervisningen är betydelsefull och ofta något eleven ser fram mot i en
enahanda vardag, men hemundervisningen får aldrig hindra det sjuka barnet från
att gå i skolan.
Många gånger kan en skolkamrat följa med och få undervisning tillsammans
med det sjuka barnet. Det brukar vara väldigt uppskattat och effektivt, till exempel
när man vill locka det sjuka barnet till att återvända till skolan igen efter en tids
frånvaro när modet kanske sviker.
Varje enskild skola planerar själv hur man gör med hemundervisningen tillsam
mans med eleven och familjen. Om det är du som undervisar eleven hemma, så
kom ihåg att du behöver få avlastning från ditt vanliga arbete. Det gäller i synnerhet
klasslärare men även andra. På högstadiet och gymnasiet är det vanligt att de olika
ämneslärarna turas om med undervisningen i hemmet.
Hur ska man då göra om man nu fått uppgiften att undervisa eleven i hemmet?
Det finns en del att tänka på när det gäller hemundervisning. Några råd är att:
• Låta eleven vara delaktig och ta ansvar efter förmåga.
• Anpassa studiegången efter eleven och ställ adekvata krav.
• Regelbunden undervisning är viktig och att du som lärare tidigt etablerar ruti
ner i denna lite ovanliga skolform.
• Att alltid komma som avtalat även om elevens dagsform är sämre är självklart.
• En stunds samtal kan, när eleven är för dålig för att kunna plugga, signalera
både att du bryr dig och att man bevarar ett framtidsperspektiv.
• Högläsning och att titta på film kan också vara undervisning.
• En annan aspekt av hemundervisning är att det är en krävande och intensiv
undervisningsform. Med läraren tätt inpå sig har inte eleven möjlighet att som i
klassen låta tankarna vandra fritt eller småprata med en kamrat. En elev säger:
»Det blir liksom så väldigt koncentrerat. Det är liksom bara mig som läraren hjälper.
Det är inga andra. Då har jag liksom inte friheten att sitta och slappna av lite.
Då är läraren där hela tiden.«
Den sjuka eleven kan fort bli trött i vissa perioder av behandlingen. Det som hjälper
är korta arbetspass och möjlighet att ta rast ofta och att pedagogiken anpassas. Det
är viktigt att eleven upplever att hon eller han klarar av sina uppgifter och uppnår
resultat.
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Många elever som gått på sjukhus
skolan har kunnat fortsätta i sin gamla
klass direkt efter sjukhusvistelsen och
en del har till och med lärt sig mer än
klasskamraterna. På det viset fungerar
sjukhusskolan som en länk till det van
liga livet samtidigt som skolarbetet ger
stimulans och håller tankarna borta
från sjukdomen och behandlingen.

»Vi tar vara på det friska,
elevens vardag och
skapar trygghet i den
ovana och skrämmande
sjukhusmiljön.«
Marianne Mellde, sjukhuslärare
Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus, Göteborg

En annan utmaning blir att anpassa rutiner så att eleven inte är fråntagen ini
tiativ, självständighet och ansvar för sitt eget lärande. Här gäller det små vardagliga
aktiviteter som att förbereda bestämda saker till varje gång, till exempel vilka rast
aktiviteter vi ska göra.
Dilemmat för pedagogen är den svåra balansgången mellan att anpassa kun
skapsinhämtning och bemästrande samtidigt som man måste ta hänsyn till begräns
ningar som hör ihop med behandlingarna och biverkningar. Det är därför viktigt
att du som har ansvaret för hemmaundervisningen har tillräckligt stor pedagogisk
självkänsla för att kunna se möjligheter för den sjuka eleven. Lägg inte ribban för
lågt i förhållande till elevens krav och förväntningar. Man tror att man gör eleven
en tjänst, men det blir en björntjänst.
Sjukhusskolan
Undervisning på sjukhus ska i möjligaste mån motsvara den som bedrivs i elevens
egen klass. Patientens sjukdomstillstånd avgör hur mycket av skolarbetet som går
att genomföra. Sjukhusläraren kan fungera som en bro till skolan och kan hjälpa
till med kontakten skola–klasslärare/mentor–sjukhusskola.
– Vi kompletterar varandra, säger Marianne Mellde. Hon är sjukhuslärare på
drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och har varit lärare i 30 år.
Sjukhusskolan är ett nytt sätt att arbeta på för henne. Den individuella formen
med enskild undervisning har sina fördelar. Många elever gör stora framsteg efter
som de slipper konkurrera om lärarens uppmärksamhet. Lärarna ser också direkt
hur kunskaperna förbättras.
– Det känns oerhört positivt att sitta med bara en till två elever åt gången. Det
går så lätt att hitta luckorna och eftersom alla kärnämnen bygger på varandra är det
viktigt att baskunskapen sitter, säger Marianne.
Miljön och omständigheterna på sjukhuset skapar en mycket speciell undervis
ningssituation som det är viktigt att skolans lärare får förståelse för. Risken finns att
kontakten bryts med skolan och kompisarna. Men det betyder mycket att eleven
kan fortsätta sitt vanliga liv och där fyller sjukhusskolan en viktig funktion. På
sjukhusskolan anpassas undervisningen efter barnens och ungdomarnas behand
ling och hur de mår. Lärarna undervisar både i skolans lokaler på barnsjukhuset
och ute på avdelningarna.
– Ofta sker undervisningen på sängkanten. Min elev kan ibland må mycket
dåligt men vill ändå att jag ska komma. Ibland är flera patienter inskrivna i samma
rum och dessutom kan deras föräldrar, syskon och släktingar vara där. Det kan
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spelas tv-spel eller ses på film i sängen bredvid. Ibland blir vi avbrutna mitt i lek
tionen för att min elev måste iväg på röntgen, sövas eller något annat, berättar hon.
Beroende på sjukdom och behandling varierar också sjukhusvistelsernas längd.
Det ställer i sin tur stora krav på att sjukhuslärarna är flexibla.
– Vi försöker hålla tider när barnen ligger inne. Men vad du tänkt dig på mor
gonen kan bli något helt annat under dagen och det måste man kunna anpassa sig
till, menar Marianne.
Men varför ska man då ha skola under de här krångliga förhållandena? Barnet
har väl fullt upp med att bli frisk och ska väl inte behöva oroa sig för skolan också?
– Nej, tvärtom ger vi en signal till det sjuka barnet/tonåringen. Jag satsar på din
framtid – jag är övertygad om att du blir frisk. Vi tar vara på det friska, elevens var
dag och skapar trygghet i den ovana och skrämmande sjukhusmiljön. Vi engagerar
föräldrarna och ger dem stöd i att skapa rutiner och vi minskar skolans behov av
stödinsatser när barnet ska tillbaka till skolan, säger Marianne.
Sjukhusskolan fungerar som en länk till det vanliga livet samtidigt som skolar
betet stimulerar och håller tankarna borta från sjukdomen och behandlingen.
En pojke berättar om hur det var för honom i skolan under hans sjukdomstid.
»Mina förväntningar på skolan var att mina lärare skulle förstå att jag inte orkade
hänga med i samma takt som förut och att min koncentration var dålig precis före
och efter behandlingar. Jag tycker att jag fick det stöd jag behövde – jag fick göra prov
vid andra tidpunkter än mina klasskamrater till exempel. Jag fick till och med göra
ett nationellt prov i efterhand, vilket var väldigt snällt, eftersom min lärare måste
vara närvarande en hel förmiddag bara för min skull. Jag bestämde mig efter ett
tag för att jag skulle gå om när behandlingen var avslutad. Mina lärare hjälpte
mig då så att jag kunde bli klar med några av kurserna, det året jag var sjuk, så
jag inte behövde göra om allt. Även vid mina återbesök har jag fått förståelse för att
koncentrationen varit dålig. Ibland har jag haft prov dagen efter ett återbesök och
då har lärarna tagit hänsyn till det vid bedömningen. Mina klasskamrater försökte
hålla sig undan när de var förkylda. De hörde av sig när jag var på behandling och
var annars som vanligt. I början, innan de träffat mig efter jag blivit sjuk, var de
lite nervösa för hur de skulle göra och vad de skulle säga men när de märkte att jag
var som vanligt, så var de också det.
Min ena lunga förstördes av strålbehandlingen, så jag kunde inte hänga med på
idrotten fullt ut. Min idrottslärare förstod detta; han tyckte att jag skulle vara med
i min egen takt, försöka och göra så gott det gick. Det fungerade bra.«
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Lästips:
»Metodhandboken – pedagogiskt stöd
för elever med förvärvad hjärnskada.«
Beställ boken från
www.barncancerfonden.se

Skolledningens ansvar och skyldigheter

•
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Upprätta ett åtgärdsprogram som visar hur skolan har tänkt anpassa undervis
ningen så att eleven trots sjukdom, trötthet och frånvaro ändå når målen för
sina studier och kan fortsätta i sin vanliga klass. Det är viktigt att detta åtgärds
program följs upp och uppdateras ofta så att skolan, föräldrarna och eleven vet
hur man ska lösa svårigheter som uppstår.
Se till att alla lärare är informerade om vad som gäller för eleven. Detta är extra
viktigt i högstadiet och gymnasiet där det är många inblandade lärare.
Informera, i samråd med elevens föräldrar, övriga personalgrupper. Lokalvår
dare, vaktmästare, och skolmåltidspersonal ska också möta eleven och behöver
förstå vad som sker. Tänk också på personal som arbetar mycket få timmar i
skolan, till exempel hemspråkslärare.
Utse någon lärare som har bra kontakt med eleven och hemmet till ett utökat
mentorsuppdrag för eleven. Denna person kan samtidigt vara den som fortlö
pande informerar skolans personal om det aktuella läget för eleven. Föräldrarna
ska inte behöva informera alla lärare.
Lösgör resurser så att en lärare som eleven är van och trygg med vid behov kan
ge eleven hemundervisning.
Se till att personalen får fortbildning. Detta kan ske genom litteratur, kontakt
med konsultsjuksköterskor, det kommunala resursteamet, Barncancerfondens
utbildningar och/eller Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM.
Skaffa lämpliga hjälpmedel för eleven. Det kan vara olika former av datorstöd,
diktafoner, böcker i DAISY-format med mera.
Om elevens svårigheter är av sådan omfattning att man tillfälligtvis behöver
skaffa assistans måste skolledningen vara noga med att klargöra vilka arbets
uppgifter assistenten har och inte har. Ansvar för undervisning är alltid ett
läraransvar.
Ordna så att det praktiskt fungerar för eleven när han/hon är i skolan.
Om det behövs – ordna skolskjuts. ■
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Hjälp till dig som är lärare
KAPITEL 3
Ta hjälp!
Hemundervisning – ett exempel
Kontakten med sjukhusläraren
Efter avslutad behandling
För lärare att tänka på

D

u som är lärare måste inte klara allt själv. Det finns hjälp att få från många
håll till exempel kurator, präst, specialpedagog, Barncancerfonden, sjuk
huset, sjukhusskolan, det kommunala resursteamet och Specialpedagogiska
skolmyndigheten.
I slutet av boken hittar du kontakter och adresser som kan vara bra att ha. Men
även den vardagliga kontakten med kollegorna på skolan kan vara ett stöd om de
vet om vad som händer med den sjuka eleven och hur det påverkar klassen och
andra i skolan. Bara att kollegorna bryr sig och undrar hur det fungerar så att man
får tillfälle att prata en stund kan göra att det känns lättare. Dessutom behöver du
praktisk hjälp för att tiden ska räcka till de nya uppgifter du nu står inför. I det här
kapitlet får du en hel del praktiska råd om hur du kan lägga upp undervisningen
med mera.
Det gäller att hitta en lösning som fungerar för dig i din situation. Alla kan inte
göra allt, men tanken är att du ska få inspiration och hjälp att hantera situationen
utifrån förutsättningarna i din skola.
Ta hjälp!
Återigen är information av största vikt även för din egen skull. Tidig, grundlig och
saklig information och att man på skolan direkt börjar arbeta enligt planen kommer
att underlätta mycket för dig i den krävande situation som du befinner dig i. Skol
ledaren måste gå in och se till att du får avlastning, om det är du som har ansvaret
för hemundervisningen. Du kan behöva frigöras från rastvakter, matvakter, en del
konferenser eller andra uppgifter. Någon annan kan kanske gå in i klassen och
undervisa om du som klasslärare har hemundervisning. Bromsa i tid när du märker
att det blir för mycket. Du kan inte hinna med allt det vanliga plus det extraarbete
och den extra press som denna situation ger.
Du behöver stöd när det gäller klassen, för många kamrater är oroliga. De kan
själva bli »sjuka«, få ont i magen, sova dåligt, gråta, tänka på sorgliga saker och
de behöver fråga och prata. Plötsligt börjar eleverna fråga om sjukdom och om
död. Många känner säkert någon vuxen som har haft cancer. Ta hjälp av de andra
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föräldrarna. Du kan informera dem i samband med ett föräldramöte, men kom ihåg
att du måste ha fått barnets och föräldrarnas tillåtelse innan du berättar. Då kan
de andra föräldrarna hjälpa sina barn att svara på frågor och föräldrarna blir också
lugnare av att veta mera.
Skolsköterskorna kan bidra med mycket stöd till de andra barnen och kan vara
en länk mellan skola, hem och sjukhus om de är informerade om situationen. De
kan också medverka i samband med ett föräldramöte.
Se också kapitlen om planering och krisreaktioner.
Hemundervisning – ett exempel

3

Marianne Mellde har arbetat som lärare i över 30 år. Hon är nu sjukhuslärare på
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Som vanlig lärare kom
hon i kontakt med svårt sjuka barn vid ett par tillfällen. I den sista klass hon följde
fick en flicka cancer i början av åk 4.
Det är viktigt att hålla kontinuiteten i kontakten mellan elev, klass och skola.
– Ibland tog jag med mig ett par elever åt gången till sjukhuset efter skolan. Vi
fick också en mobiltelefon av skolan för att klassen skulle kunna höra av sig varje
dag. Flickan orkade nästan aldrig komma till skolan så det var ett sätt att hålla
kontakten med henne.
Marianne hade också schemalagd hemundervisning med flickan två till tre
gånger i veckan.
– Det är viktigt att skolan avsätter den tiden och oftast blir det bäst om det
är elevens klasslärare eller motsvarande som sköter undervisningen. Det fungerar
sällan lika bra annars och innebär nästan lika mycket jobb för klassläraren. Det gör
det också lättare att hålla barnet informerat om allt annat som händer i skolan så
att de känner att de är med, till exempel att Pelle tappade en bricka i matsalen eller
att det är fotbollsmatch på fredag. På högstadiet och gymnasiet kan man behöva
lösa det på annat sätt och kanske boka in olika ämneslärare olika tider, säger hon.
Klasskamraterna skickade med brev och presenter varje gång. Marianne menar
att det är viktigt att klassen får svar från den sjuka eleven för att de ska orka fort
sätta. Där kan läraren hjälpa till genom att låta brevskrivandet ingå som en del i
svenskundervisningen. Det är också viktigt att informera fritidsledare och andra
som barnet kommer i kontakt med genom sina fritidsaktiviteter.
Skolan måste också ta sitt ansvar genom att erbjuda klassläraren avlastning
och samtalsstöd. Mariannes rektor var medveten om detta redan från första början
och stöttade henne hela tiden. Som sjukhuslärare upplever Marianne att hon får
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Tips i hemundervisningen:
• Håll kontakten med sjukhusläraren.
Ring, e-posta, skriv, skicka böcker,
planeringar etc.
• Fyll i luckor, till exempel matte
begrepp eller svensk grammatik,
avvakta med sådant som kan vänta
till ett annat tillfälle i livet. Eleverna
får många andra erfarenheter under
sin sjukdom. Anpassa studierna efter
ork och förmåga. Använd fantasin för
att locka. Smyg in svensk-ämnet i
historia om eleven är intresserad av
historia till exempel.
• SO/NO kan eleven kanske studera
på egen hand genom film, talböcker,
band och skönlitteratur.
• Fråga om det är okej att du kom
mer även om eleven är lite trött eller
dålig. Eleven kan vila i skolarbetet
från behandlingar, läkare, sjukdomen
och därmed skingra oroliga tankar.
Kom alltid när du sagt att du ska
komma, för eleven ser fram emot det
avbrott som skolan ger.
• Om eleven är mycket sjuk/trött: Läs
eller berätta något när det inte finns
ork till annat. Lek och spel, roliga
saker som man kan göra i matte,
engelska, svenska. Skriv åt eleven
om det behövs – håll i pennan och
fråga: Hur tänkte du? Hjälp eleven
att ge ord åt sina tankar.

3

Undervisningen i sjukhusskolan styrs till stor del utifrån varje barns behov och intresse.

stöta på skolorna mycket när det gäller hemundervisning, avlastning för klassläraren
och vikten av att hålla elevvårdskonferenser ofta där läraren ska ingå som en del i
gruppen och inte vara ensam ansvarig. Skolsköterskan är en viktig person i sam
manhanget. Se kapitel 2 för mer information om skolsköterskans roll.
Kontakten med sjukhusläraren
En stor del av sjukhuslärarnas jobb är att hålla kontakt med elevernas skolor. Det
gäller att se till att eleverna kan följa med i den undervisning som ges i skolan.
För att veta vilka läroböcker som ska användas och hur planeringen ser ut står
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sjukhuslärarna i kontinuerlig kontakt med ansvariga lärare i skolan.
Undervisningen i sjukhusskolan styrs till stor del utifrån varje barns behov och
intresse. Eftersom skolan omfattar alla stadier upp till gymnasiet är undervisningen
väldigt bred. Det kan vara allt från att sitta på sängkanten och läsa sagor till att
eleverna skriver nationella prov.
Sjukhuslärarna gör ibland skolbesök där de tillsammans med en konsultsjuk
sköterska åker ut och pratar med elever och lärare.
– Det blir så många frågor i klassen. Kan man ta bort fördomar är det viktigt att
det blir gjort. Vi berättar om sjukdomen och hur kontakten med skolan fungerar,
säger Marianne.
Kraven på eleverna för att uppnå godkänd nivå är desamma som i den vanliga
skolan. Man särbehandlar inte eleverna men man bedömer vad som är rimligt att
hinna med för att de ska kunna klara nästa årskurs. Ibland kan det ändå vara svårt
att klara av skolarbetet, men man undviker i det längsta att en elev ska behöva gå om.
– Men ibland kan det vara bättre att gå om. Det är inte bra för självkänslan att
inte hänga med, säger Marianne.
Ibland kan också behandlingar för barn med cancer ge biverkningar som
påverkar inlärningsförmågan. Det visar sig kanske först en längre tid efter avslutad
behandling. Därför är det viktigt att, under ett par år, följa barnen när de återvänt
till sin skola.
De flesta elever som gått på sjukhusskolan har kunnat fortsätta i sin gamla klass
direkt efter sjukhusvistelsen och en del har till och med lärt sig mer än klasskam
raterna.
Efter avslutad behandling
Det är ofta först efter den avslutade behandlingen som oron för framtiden slår till.
Familjen står plösligt själv utan stödet från sjukvårdspersonal. Tröttheten kommer
i kapp och en del kan drabbas av posttraumatiskt stressyndrom. Omgivningen tror
att »nu är allting bra« men det är då det börjar för många – allt ställs på ända med
en ändrad livssituation, nya rutiner, nya frågeställningar, oro inför återbesök och så
vidare. Familjen kan ha det tufft och det är nu många slås av chocken över vad man
egentligen har gått igenom. För många blir det heller aldrig »som vanligt« igen.
Tänk på att upprätthålla kontakten med familjen, de behöver stöd och förståelse
även efter den avslutade behandlingen.
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Tips för att öka livskvaliteten:
• Uppmuntra kamraterna till att skicka
veckorapporter till de sjuka. De vill
veta vad som händer.
• Ta med kompisar till sjukhuset eller
hem till eleven, e-posta, skriv brev,
ring, sms:a, chatta.
• Hjälp till så att det blir tvåvägskom
munikation, ta hemundervisningstid
till att hjälpa din elev att svara på
post.

För lärare att tänka på
Tips när eleven är i skolan:
• Aktiviteter som tränar den sociala
kompetensen, grupparbete, samar
bete, rastaktiviteter anpassade till
elevens förmåga.
• Glöm heller inte bort att förbereda
vikarier på att det finns en cancersjuk
elev i klassen.
• Förbered den fortsatta skolgången
och kom ihåg att se till vad eleven
har gjort under sin sjukperiod och
inte till frånvaron! Har eleven fått
de grunder som behövs för att gå
vidare? Kommer eleven att behöva
stödundervisning i några ämnen?
Ska eleven byta stadie? Behöver
eleven extra resurser? Det är viktigt
att informationen om sjukdomen och
dess konsekvenser följer med eleven
vid byte av stadie eller skola.
• Fler tips kan du läsa om i »Metod
handboken – pedagogiskt stöd för
elever med förvärvad hjärnskada«
som du kan beställa från
www.barncancerfonden.se

•
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•
•
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Eleven behöver behålla sin tro på att han/hon ska kunna komma tillbaka till
sin klass och fortsätta sina studier. Därför behöver eleven täta klasslärar-/men
torssamtal. Dessa kan med fördel dokumenteras i enkla individuella utveck
lingsplaner (IUP) som tydliggör elevens framsteg. Det annars stor risk att eleven
upplever att han/hon inte lyckas med någonting.
Eftersom man kan räkna med trötthet och stor frånvaro måste undervisningen
och bedömningen anpassas. Mängden egna arbetsuppgifter måste minska och
kvaliteten på de som görs måste öka. Skriftliga prov kanske måste bli muntliga.
Inlämningsuppgifter behöver ändras till diskussioner etcetera.
I matematiken behöver eleven förstå att alla uppgifter inte måste räknas för att
man ska bli godkänd.
Eleven måste få bekanta sig med nya hjälpmedel och träna sig på att använda
dem. Om eleven ska ha nytta av alternativa verktyg måste undervisningen ske
på ett sådant sätt att de går att använda.
Låt elever samarbeta. Två kan till exempel räkna i matteboken tillsammans
men bägge behöver inte skriva och två kan göra en fri skrivning ihop.
Tänk på att vikarier måste få information om vad som gäller för eleven.
Försök också om möjligt lägga upp lektioner, ämnesområden och arbetssätt
på ett sådant sätt att eleven kan delta på egna villkor tillsammans med övriga
elever.
Hjälp kamraterna att hålla kontakten med den sjuka eleven.
Stötta barn som redan innan sjukdomen varit ensamma, mobbade eller mob
bare så att de inte helt förlorar kontakten med skolan och klassen.
Öka din egen kunskap. Läs lämplig litteratur. Du hittar litteraturtips på sidan
86 i denna bok.
Lång frånvaro och försämrad inlärningskapacitet under och efter behandlings
tiden är bara två av flera faktorer som läraren ställs inför vid betygsättning. Det
är svårt att betygsätta ett sjukt barn. Det finns ingen självklar lösning men Spe
cialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har material för handledning i dessa
frågor. ■
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Krisplan – en hjälp i svåra lägen
KAPITEL 4
Formalia
Utbildning
Struktur
Skolans beredskap
och krishantering

T

anken med detta kapitel är att ge vägledning och dignitet åt situationen. När
en elev drabbas av en sjukdom som cancer påverkas hela klassen. Även om det
inte gäller en plötslig katastrof är det viktigt att ni i skolan tar det på allvar
och aktiverar er krisplan. Idag ska alla skolor ha en krisplan, men det är viktigt att
den hålls aktuell och att all personal, även nyanställda, känner till dess innehåll. Ett
exempel på en sådan plan presenteras i bilagan på sidan 82.
Man ska vara medveten om att barn ofta förstår mer än vad vi vuxna tror och att
de behöver stöd för att slippa bära en tung börda själva. Det är inte heller ovanligt
att traumatiska upplevelser i lärarens eget liv gör det svårt att ta upp elevernas kriseller traumaupplevelser. Dessutom berättar barn ofta inte om sina reaktioner för
vuxna – för de vill inte oroa oss. Det är förklaringar till varför vi vuxna inte alltid
inser vikten av att arbeta med krisplaner, även i mindre dramatiska situationer.
Det är själva arbetet med att ta fram en krisplan som ofta är det viktigaste steget.
För det första inser man att det behövs en fast struktur för att kunna hantera kriser
på skolan. För det andra inser man att sådana händelser kan beröra barn starkt
känslomässigt och försvåra skolarbetet. I denna handbok tar vi upp händelsen när
ett barn drabbas av cancer, men en krisplan kan självklart tillämpas vid många olika
händelser.
Med en bra krisplan har man förberett hur man ska jobba för att ge bästa stöd
åt lärare och elever. Du som är lärare är inte ensam. Du och de andra på skolan är
helt enkelt beredda på vad som kan hända.
Formalia
När ni gör upp en krisplan på skolan tvingas ni att fundera igenom vad som skulle
kunna inträffa på er egen skola och hur skolan ska möta olika krissituationer. Kris
planen ska tala om vilka som ingår i stödgruppen och vilket ansvar och vilka befo
genheter gruppen har. Det är bra om det finns kontaktuppgifter till personal och
andra viktiga personer eller organisationer. Planen kan också innehålla checklistor
som hjälper er att sätta igång arbetet i en krissituation. En plan bör vara kortfattad
och lättläst. Förnya den regelbundet. All personal ska känna till innehållet.
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Sedan den 1 juli 2000 gäller Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjäl
pen och krisstöd. De omfattar även personal och elever inom till exempel grundoch gymnasieskolan. Varje arbetsplats ska ha beredskap för första hjälpen och kris
stöd. Personalen och eleverna ska känna till hur krisstödet är organiserat och få
regelbunden information om de rutiner som gäller. Chefer och arbetsledare ska ha
tillräckliga kunskaper för att planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.
Utbildning
Kunskap ger trygghet. Utbilda gärna både personal och elever i krishantering. Sko
lan kan till exempel ordna en studiedag för lärarna och en temadag för eleverna, där
man talar om vad som händer i en krissituation och hur man kan reagera. Ibland
anordnar även sjukhusen utbildningar för skolpersonal.
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Struktur
Det är nödvändigt att ha struktur. I krisplanen står hur personalen ska agera vid
olika händelser. Det bör också finnas en krisgrupp som organiserar arbetet. Grup
pen kan bestå av rektor, specialpedagog, några lärare, skolsköterska, skolpsykolog
och skolkurator. Rektor har huvudansvaret. Hon eller han ska ha överblick och
planera framåt. I en krissituation är det extra viktigt att det finns en tydlig och
synlig ledare. Gruppens första uppgift är att klargöra vad som verkligen hänt.
Därefter fattar gruppen beslut om vad som ska göras. Snabb och korrekt infor
mation motverkar ryktesspridning. Kontrollera alla uppgifter noga. Det finns till
exempel fortfarande de som tror att cancer smittar. Säg bara det du verkligen vet.
Spekulera inte. Det är lätt att säga saker utan belägg med syfte att lugna, men det
får ofta motsatt effekt.
Planera in regelbundna personalmöten och se till att eleverna får informationen
vid ett och samma tillfälle. Utse någon, helst klassläraren, som håller kontakt med
de anhöriga och berättar vad skolan gör. Skolan måste också ta ställning till hur
övriga föräldrar ska informeras. Det bästa är att vid ett föräldramöte kort berätta
och uppmuntra till kontakt mellan det sjuka barnet och klasskamraterna. Man kan
också skicka ut ett meddelande till föräldrarna i klassen. Tänk på att all information
om den sjuka eleven måste ges i samtycke med familjen.
Skolans beredskap och krishantering
Skolverket har med utgångspunkt från erfarenheterna efter katastrofen i Göteborg
1998, Tsunamin 2004 och andra olyckor i Sverige som drabbat elever sammanfattat
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Börja jobba med krisplanen direkt när
ni fått reda på barnets diagnos. Skol
ledaren har huvudansvaret och ska
planera in regelbundna möten.

Snabb och korrekt information mot
verkar ryktesspridning. Kontrollera alla
uppgifter noga. Det finns till exempel
fortfarande de som tror att cancer
smittar.

generella slutsatser för skolors krisberedskap och krishantering, till exempel:
• Det är viktigt att bygga på en tidigare etablerad relation mellan lärare och
elever. Skolans personal får en nyckelroll!
• Skolan behöver en beredskap med en krisgrupp och en krisplan som är väl för
ankrad hos personalen.
• Det är viktigt att personalen får utbildning i krishantering och krisreaktioner.
• Skolledarens roll har också visat sig viktig i undersökningen. Därför måste rek
torns uppdrag i krissituationer tydligt klargöras och följas upp från kommunen
centralt.
• Ingen tvekan får råda om omfattningen av de satsningar som bör göras och
vilka resurser som finns.
• Vid övergången från grundskola till gymnasieskola är det viktigt att informa
tion om elever som varit med om traumatiska händelser överförs. ■
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Krisreaktioner
KAPITEL 5
Barnens reaktioner
Föräldrarnas reaktioner
Syskonens reaktioner
Lärare och andra på skolan
Efterreaktioner
Symtom som syns i skolan

A

kuta kriser kännetecknas av krisreaktioner hos både vuxna och barn. Det råder
stora individuella skillnader mellan barns krisreaktioner. Vuxna ska därför vara
mycket försiktiga med att säga att vissa reaktioner hos barn är onormala.
Egna gissningar är ofta värre än verklighetens fakta. Vikten av korrekt informa
tion kan inte nog poängteras. Som lärare träffar du inte bara det sjuka barnet och
klasskamraterna. Du träffar också barnens föräldrar, både det sjuka och de andras.
Det sjuka barnet kan ha syskon som går i skolan och som du och annan skolpersonal
träffar. I det här kapitlet får du förklaringar till de reaktioner som kan uppstå både
hos det sjuka barnet och hos omgivningen. Även hos dig själv.
Det sjuka barnets reaktioner beror på flera faktorer. En är barnets egen upp
levelse av allvaret i situationen. En annan är barnets upplevelse av föräldrarna. Om
föräldrarna uppträder på ett lugnt och lugnande sätt smittar det av sig på barnet.
Detsamma gäller om stämningen är uppjagad och ångestladdad.
En av de vanligaste omedelbara reaktionerna är känslan av overklighet. Situa
tionen upplevs som en mardröm, snart måste allt vara över. Det kan inte vara sant.
Overklighetskänslan övergår ofta i rädsla och ångest. Vissa barn som blir akut sjuka
kan uppvisa starka stress- och krisreaktioner.
Syskon kan ha starka skuldkänslor för att de sagt något i ilska och föräldrar
kan tro att det beror på deras livsstil. Men så är det inte. Barncancer beror inte på
livsstil och det smittar inte.
Barnens reaktioner
När det gäller de sjuka barnen så reagerar yngre barn främst på förändringar hos
föräldrarna och på det de upplever på sjukhuset. En del barn blir arga och rädda och
protesterar mot undersökningar eller behandlingar. Andra barn blir tysta och stilla.
Äldre barn kan reagera med chock, misstro och protest. De beskriver en känsla
av att det som händer är fullkomligt overkligt. De väntar på att någon ska komma
och säga till dem att det inte är sant. En del barn har i efterhand berättat att de inte
reagerade alls eftersom de inte förstod vad som hände. Andra döljer sina reaktioner
för att skydda föräldrarna. Chockreaktionen är en skyddsmekanism som gör det
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möjligt för barnen att gradvis ta till sig situationen. Vuxna är ofta förvånade över
att barn inte reagerar starkare än vad de gör, men det är viktigt att veta att barn tar
till sig det inträffade stegvis.
Somliga barn reagerar omedelbart på sjukdomsbeskedet med rädsla och protes
ter. En reaktion som kan vara särskilt uttalad hos tonåringar. De kan reagera med
allt från apati till utbrott.
Äldre barn blir ofta rädda för hur sjukdomen ska påverka deras liv, att den ska
skilja dem från deras vänner. De frågar ofta praktiska saker som »Kan jag spela
fotboll nu när jag är sjuk?«
»Jag förstod inte vad doktorn sa, men jag fick plötsligt så ont i magen att jag
måste gå på toa«, sa en 11-årig flicka sedan hon fått sin diagnos.
Ett sjukt barn kan känna sig skuldmedvetet för att han eller hon tycker sig ha
förstört allt för familjen. »Nu blir det ingen resa på sportlovet eftersom jag måste
ligga inne på sjukhuset«. »Att mamma måste sluta jobba, det är väl det värsta jag
gjort. Allt är mitt fel.«

Reaktioner
Vanligaste akuta reaktioner:
• Chock och misstro
• Rädsla och protester
• Apati
• Fortsättande av normala aktiviteter

Föräldrarnas reaktioner
I mycket följer även vuxna den första reaktionsfasen med chock och misstro, rädsla
och protester eller apati.
Om barnet haft symtom under en lång tid kan föräldrarna känna en viss lättnad
över att nu ha en diagnos. Att de blivit tagna på allvar och att man nu ska sätta igång
med en behandling, medan andra föräldrar upplever diagnosen som en chock. I en
del fall har barnets cancer föregåtts av en längre tids symtom. Andra gånger blir
barnet plötsligt akut sjukt och läggs in direkt. Då är det ofta dramatiskt med liten
tid för förberedelse för barnet självt och familjen.
»Det måste vara fel.« »Han har tittat på fel prover.« Föräldrarna uttrycker miss
tro mot beskedet och protesterar mot att det kan vara verkligt. Många beskriver en
stark känsla av overklighet. En mamma beskrev det som att leva i en mardröm som
hon snart skulle vakna ur. Denna overklighetskänsla är förklaringen till att föräldrar
kan verka lugna och samlade. Detta är en del av chockreaktionen där man skyddar
sig genom att bara gradvis ta till sig sanningen. En del föräldrar tycker att det är
hemskt att de inte reagerar starkare. Andra reagerar tvärtom med häftig gråt och
förtvivlan. En pappa sa att när han fick beskedet om sonens sjukdom var det som
att krocka med tåget.
Under den första perioden av chock är det svårt att koncentrera sig och ta till sig
information. Frågorna är många, men förmågan att ta till sig svaren är begränsad.
40 KRISREAKTIONER

Äldre barn blir ofta rädda för hur sjuk
domen ska påverka deras liv, att den
ska skilja dem från deras vänner. De
frågar ofta praktiska saker som: »Kan
jag spela fotboll nu när jag är sjuk?«.

Föräldrarna lever under stark press. Alla kräver något av dem. Släktingar, vänner
och grannar kommer med frågor. Syskonen kräver sitt och det sjuka barnet ska
ha hundra procent av föräldrarna. Föräldrarna beskriver ofta sig själva i den nya
situationen som lättirriterade, att de exploderar för småsaker, blir sura på varandra
och på syskonen till det sjuka barnet. Det tjänar ingenting till att planera något. De
måste avstyra sådant som är planerat och de får mer problem med de andra barnen.
Det är helt naturligt men svårt ändå. Denna stress kan också komma till utlopp i
mötet med personalen på skola och sjukhus.
Syskonens reaktioner
FOTO: PHOTODISC

Syskonen kommer ofta i andra hand. Under de krisreaktioner som föräldrarna och
det sjuka barnet går igenom kan syskonen vara oroliga och rädda över att mamma och
pappa inte är med dem. Trots att sjukhusmiljön kan verka skrämmande och annor
lunda är det oftast bättre om syskonen kan vara där tillsammans med familjen. Då får
de bättre kontroll över vad som händer. Syskon som varit kvar hemma har berättat
om hemska fantasier de gjort om sjukhuset eftersom de inte sett det med egna ögon.
Det är ofta svårt att ta till sig och för
stå information under den första tiden.
»Det måste vara fel.« »Han har tittat
på fel prover.« Man uttrycker misstro
mot beskedet och protesterar mot att
det är sant. Det gäller både den sjuka
eleven, familjen, klasskamrater och
lärare.

Lärare och andra på skolan
Även lärare och annan skolpersonal kan reagera starkt på att en elev drabbats av
cancer och i stort följa dessa reaktionsmönster. Hur starkt man reagerar beror på hur
nära man är den sjuka eleven, om man tidigare upplevt en liknande händelse eller
andra trauman samt om man är en känslig person etcetera. Som klasslärare eller
motsvarande kan du behöva få avlastning i det dagliga arbetet och stödsamtal. Du
ska ju inte bara försöka ordna så bra som möjligt för den sjuka eleven utan också ta
hand om övriga elever i klassen och möta föräldrar och syskon till den sjuka eleven
och de andra elevernas föräldrar. Vilka alla kan ha sina sätt att tackla situationen.
Det är viktigt att ha regelbundna planerade möten, med exempelvis elevvårdstea
met för att du ska få den hjälp du behöver. Sammankallande till dessa möten bör
vara skolledaren och inte klassläraren. Annars blir det ytterligare en uppgift som
läggs på dig som är lärare.
Efterreaktioner
Reaktionerna förstärks när det inte längre går att hålla det inträffade på avstånd,
när betydelsen börjat sjunka in.
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Några av de vanligaste sorg- och krisreaktioner som kommer när den första
chocken lagt sig är:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ångest och sårbarhet.
Levande minnesbilder.
Sömnstörningar.
Irritation och vrede.
Skuldkänslor, självförebråelser och skam.
Svårigheter i skolan.
Kroppsliga symtom.
Problem i relation med kamraterna.

•
•
•
•

Vrede mot Gud eller en annan högre makt för att han lät mig/min vän få cancer.
Vrede mot de vuxna för att de inte förhindrade det som skedde.
Vrede mot läkare, sjuksköterska eller andra som man inte tycker gör tillräckligt.
Vrede mot sig själv för att man inte hindrade det som hände.

Sinnesintryck som etsat sig fast gör att man gång på gång ser vissa moment framför
sig, vilket kan göra det svårt att gå vidare. Sömnstörningar och koncentrations
svårigheter är vanliga konsekvenser. En annan vanlig efterreaktion är upplevelsen
av ökad sårbarhet. Att barn ska drabbas av cancer ingår normalt inte i våra förvänt
ningar, det är något som drabbar andra som man inte känner. När det otänkbara
skett kan en känsla av sårbarhet uppstå, en katastrofkänsla som skapar oro och
ångest för att andra hemska saker också ska ske.
Vrede och utagerande är vanliga reaktioner bland sörjande och krisdrabbade
barn. Den kan ta sig olika uttryck som:

Skuld, självförebråelser och skam kan förekomma som reaktioner efteråt. Yngre
barn kan med sin egocentriska och magiska världsbild lätt tro att deras tankar
orsakat cancern hos dem själva, hos syskonet eller kamraten. Liknande tankar före
kommer även hos tonåringar och vuxna. Trots att orsaken till barncancer är okänd
kan föräldrar lasta sig själva och tro att orsaken ligger i den mat de gett barnet eller
andra förklaringar som inte är verklighetsgrundade. I vissa kulturer finns också en
tro på att barnet fått cancer som ett straff för något man gjort eller tänkt.
Symtom som syns i skolan
En del cancersjuka barn får problem i skolan därför att de får bristande koncentrations
förmåga. Även brist på energi och en känsla av meningslöshet i tillvaron kan leda
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till försämrad prestationsförmåga. Dagdrömmar och tankeflykt förekommer också.
Skolproblemen varar ofta längre än vad lärarna förväntar sig. Syskonen eller de bästa
vännerna kan också uppvisa sådana symtom.
Vänner och syskon kan också visa kroppsliga symtom som huvudvärk, mag
besvär eller muskelsmärtor efter beskedet om cancer hos kamraten/syskonet. Man
ska förstås ta besvären på allvar och låta skolsköterskan eller en läkare titta på dem,
men man bör vara medveten om att när vuxna överdriver uppmärksamheten på
symtomen kan de förstärkas.
De beskrivna reaktionerna är inte de enda. Barn kan reagera med regression, det
vill säga de går tillbaka i utvecklingen, personlighetsförändringar och social isole
ring. Reaktionerna varierar med ålder, mognad, personlighet, kulturell bakgrund,
den hjälp barnet får eller hur snabbt de dagliga rutinerna i hemmet och skolan
återupprättas.
Man bör också komma ihåg de olikheter som finns. En del har lättare att accep
tera och uttrycka sina reaktioner. Andra har svårare att med ord uttrycka vad de
upplever. De behöver ofta hjälp i form av konkreta aktiviteter och ritualer för att
uttrycka sina reaktioner. Genom ett försiktigt närmande kan läraren även hjälpa
dessa elever att uttrycka känslor och tankar verbalt. Klassrumssamtal underlättar
för eleverna att ge uttryck för sina upplevelser. ■
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Rollen som sjuk
KAPITEL 6
Sjukdomstiden – en stor omvälvning
Information lugnar
Snabb mognad
Rollen som snäll och sjuk
Uppror
Tonåringar
Ungdomar och sex

E

n elev som själv varit sjuk i cancer har gjort ett specialarbete i psykologi
som handlar om hans sjukdomstid. Här kan du läsa ett utdrag som handlar
om hans första vecka på sjukhuset:

»Varje år drabbas 300 barn i Sverige av cancer. 1999 var jag ett av dem. Inom
sjukvården räknas man som barn tills man är 18 år. Jag hade en sorts skelettcancer
och min tumör bildades i ett revben. Det sägs att det första intrycket är det vik
tigaste och det man kommer ihåg. Det stämmer nog ganska bra för jag kommer
precis ihåg hur jag reagerade när jag för första gången gick in på sjukhuset. Mina
första intryck när jag gick in på avdelningen var förvirrade. Jag förstod inte alls
vad jag hade råkat ut för. Jag såg ett par skalliga barn i ett rum vi gick förbi och
redan innan jag gick in i ett eget rum hade jag bestämt mig för att jag minsann
inte skulle tappa något hår!
På min säng låg ett gosedjur och det satt en namnskylt upptejpad på säng
gaveln. Namnskylten var ritad med färgkritor och det kändes lite barnsligt att
få ett gosedjur och en sådan namnskylt när jag var på väg att fylla 17 år. När en
sjuksköterska sedan kom in och frågade om jag kunde mitt personnummer blev jag
nästan lite förnärmad. En annan sjuksköterska kom senare in och berättade lite
om vad som skulle hända med mig. Jag satt helt stilla och rörde inte en min. Min
mamma var med mig och jag tror att hon ställde lite frågor. Jag kunde inte inse
vad jag egentligen gjorde där på det stället, jag ville bara därifrån och aldrig mer
komma tillbaka.
I slutet av den första veckan blev vi kallade till ett läkarsamtal. Det gick ut på
att vi skulle träffa ett par olika läkare som alla hade någonting med mig att göra
och de skulle berätta alla detaljer om min behandling. Vi såg faktiskt fram emot
det samtalet lite, vi trodde att de skulle säga att de var tvungna att ge mig en liten
behandling mest för säkerhets skull och att det inte var någon större fara med mig.
Det blev tyvärr inte som vi hade väntat oss. När vi kom in i rummet möttes vi av
tre läkare och alla hade en väldigt bekymrad min. Det var mest överläkaren som
pratade och han berättade allting. Han avslutade med att säga:
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Sjukdomstiden – en stor omvälvning
Sedan 1970-talet har det skett stora förbättringar för barn som läggs in på sjukhus.
Idag behöver det inte var den traumatiska upplevelse som det var förr, när föräldrarna
inte fick vara med barnet på sjukhuset. Men sjukdom och behandling innebär ändå
en kraftig påfrestning och en stor omvälvning för det sjuka barnet och familjen.
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– Det här blir en hård kamp, som vi hoppas att du vinner.
Det kändes helt fruktansvärt, både för mig och för min familj. Det var inte
alls de ord vi hade väntat oss. När vi gick ut från rummet hade deras bekymrade
miner smittats av till oss, det var nog först nu som vi insåg hur allvarligt det här
var. Innan hade i alla fall jag hela tiden trott att allt var ett misstag som snart
skulle ordnas upp, jag antar att jag försökte förtränga det som hände. Fram till
dess hade jag levt lite i min egen lilla värld och ville inte förstå. Överläkarens ord
hängde med oss genom hela behandlingen och vi kommer nog aldrig att glömma
ögonblicket när han sa dem. Det kändes overkligt.
Min mamma har sagt att ett av de värsta ögonblicken var när hon för första
gången såg mig sitta fastsatt vid en droppräknare och få cellgifter. Mamma var
med mig på alla behandlingar och jag hade precis varit i ett behandlingsrum och
fått droppräknaren, med cellgifterna hängande på, när hon såg mig. Hon försökte
se ut som vanligt men jag såg då och jag vet nu att hon kände sig illa till mods.
Jag försökte själv se ut som vanligt men jag tror inte att jag lyckades mycket bätt
re själv. De första timmarna jag fick cellgifter kände jag ingenting speciellt. Senare
kände jag att jag blev trött och lite hängig. Det är obehagligt att se hur giftpåsen blir
mindre och mindre. Man vet att det är gift som pumpas in i kroppen för att ta död
på en massa celler, både en del celler som är bra och gör det de ska men framförallt de
elaka. Under den första behandlingsveckan satt jag på mitt rum nästan hela tiden,
mamma hämtade mat till mig och jag lämnade bara rummet för att kissa. Jag kis
sade ofta. Varje dygn fick jag nämligen 6 liter sköljdropp, som skulle skölja ut giftet
igen. Om man tänker på att jag fick cellgifter 2 timmar per dygn och sköljdropp de
resterande 22, förstår man hur starkt giftet är. Jag fick också kortison för att skydda
njurar och urinblåsan lite extra. Någon nattsömn var det inte tal om, jag var uppe
och kissade minst två gånger varje natt. Ibland delade jag rum med någon annan
patient som också behövde kissa eller få medicin, fast på helt andra tider så klart.
Droppet behövde också bytas ibland och sjukhussängar är ju inte direkt kända
för att vara bekväma. Detta gjorde inte att veckan gick snabbare.«

Sjukdom och behandling innebär stora
påfrestningar för det sjuka barnet och
familjen. Barnet kanske måste opere
ras och/eller gå igenom tuffa cytosta
tikakurer och ibland handlar det också
om strålbehandling.

Det sjuka barnet måste först inse att det är sjukt och att det måste genomgå
behandlingar. För det andra måste barnet vänja sig vid alla förändringar som sker
för att det blivit sjukt.
Det innebär en avskiljning från det normala och medför stora påfrestningar i
form av främmande rutiner och möten med okända människor. Barnet måste kan
ske också lära sig förhålla sig till smärtor och andra obehag. Den som tillbringar
lång tid som sjuk hemma eller på sjukhuset kan längta intensivt efter vänner och
skola. Det är smärtsamt om tillhörigheten till skola och kamrater försvagas och
många barn är ledsna för att de inte får vara med om allt som de andra barnen
upplever och: »Tänk om bästisen hittar en annan att vara med!«.
Information lugnar

En del barn verkar tappa flera år
i ålder när de blir svårt sjuka. De
behandlas som om de vore mycket
yngre av omgivningen. Det kan vara
irriterande, särskilt för tonåringar.
Andra blir i stället lillgamla och mognar
snabbt.

Information är av största betydelse. Om barnen och deras syskon vet att de hela tiden
får förklaringar och blir förberedda för det som de ska gå igenom reduceras deras
otrygghetskänsla. Det är viktigt att informationen och förklaringarna anpassas efter
deras ålder och mognadsnivå. Alla vill inte heller veta lika mycket, det gäller att vara
lyhörd för dessa önskemål. Cancersjuka ungdomar har berättat att de anser att det
är bäst om informationen om sjukdomen ges tillsammans till barn/ungdomar och
föräldrar, så att alla vet vad som sagts. I dagens svenska sjukvård betonas att infor
mationen ska vara ärlig, öppen och positiv (så långt det är möjligt). Ungdomarna
vill höra hela sanningen och att personalen och föräldrarna inte undanhåller något.
Andra kommer att bestämma så mycket över en när man är svårt sjuk att man
kan bli yngre än sin ålder. Både för att barnet själv uppför sig så men också för att
sjukhussystemet och föräldrarna behandlar barnen som om de vore yngre än vad
de är. Trettonåringar säger att de blir behandlade som nioåringar och yngre. Både
när det gäller vad de får se på tv, vad de kan göra för aktiviteter och hur de blir
tilltalade. Barnet får ge upp mycket av sin självständighet. För att motverka detta
kan man låta dem göra spännande och roliga saker, som de normalt inte får göra.
Motsatsen förekommer också. En del barn blir snarare lillgamla och mognar fort.
Snabb mognad
En flicka, som blev sjuk när hon var sju år och numera är vuxen och helt frisk,
berättar om hur hon upplevde att det var:
»En livshotande sjukdom gör att man mognar väldigt fort. Jag minns att jag var
väldigt medveten om vilka konsekvenser mina handlingar kunde få och om hur
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skört livet är. Barn förstår ofta mer än vad föräldrarna inser. Jag undvek ofta att
tala om för mina föräldrar att jag mådde dåligt eller var rädd, eftersom jag visste
att de skulle bli oroliga; jag skyddade dem i lika hög grad som de skyddade mig.
När jag ser tillbaka på åren mellan 7 och 12 år inser jag att jag var två personer;
dels »vår aplastiska anemi« (jag blev faktiskt presenterad så på avdelningen till
den grad att jag undrade om jag var någonting annat än ett sjukdomssymtom)
dels flickan som inte ville bli pjoskad med utan behandlad som ett vanligt barn.
Som avslutning kan jag säga att jag idag inte hyser någon ilska eller ånger över
min sjukdom. Det har varit en enande erfarenhet för min familj. Efter att ha bekäm
pat och besegrat en livshotande sjukdom har jag utvecklat en enorm inre styrka och
självförtroende. Att överleva en livshotande sjukdom har radikalt förändrat mitt
perspektiv på livet och gett mig ett större känslodjup. Jag vet att jag kan kämpa –
något många människor aldrig får en möjlighet att känna på. Jag vet att jag har
en förmåga att komma igen och jag vet att jag kan möta alla utmaningar livet kan
tänkas ha i beredskap för mig. Det finns ett gammalt ordspråk som lyder ungefär så
här: ›Livet ger endast människor de utmaningar de har styrka nog att klara av‹.«

6

En annan del i den snabba mognad som vissa av de sjuka barnen utvecklar är att
de kan få det svårt i kamratrelationerna. De kan gå igenom en mognadsprocess som
får dem att uppleva sina kamrater som barnsliga, upptagna av bagateller och oför
stående. Vänskapsbanden hotas, vilket kan leda till undandragande och isolering.
Problemen kan förvärras ytterligare om kamraterna inte vet hur de ska uppträda
utan säger saker som avslöjar hur lite de förstår. Om du, som är lärare, förbereder
den drabbade eleven på dessa reaktioner och berättar för de andra barnen hur de
bäst kan hjälpa sin kamrat kan samspelsproblem och isolering undvikas helt eller
delvis. Uppmuntra kamraterna att våga fråga och vara öppna.
Rollen som snäll och sjuk
Förr i tiden var det vanligt att barnen skulle acceptera att de skulle gå igenom
mycket smärta och elände samtidigt som de skulle vara väldigt snälla. Det var en
ohälsosam blandning och de som idag är vuxna och hade cancer som barn talar ofta
om detta tillstånd som »vulkanen de hade inom sig«. Det är därför viktigt att vuxna
låter barnens ilska få utlopp så att inte rollen som sjuk kväver dem psykiskt sett.
Rollen som snäll och sjuk kan annars leda till protester, sabotage och nedstämdhet
efteråt. Alla, både föräldrar och barn, behöver prata med någon om hur de har det.
Ibland kan det hjälpa att samtala med en psykolog.
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En del av de sjuka barnen kan gå igenom en mognadsprocess som får dem att uppleva sina kamrater
som barnsliga, upptagna av bagateller och oförstående.

Men som lärare är det viktigt att du behandlar eleven som vanligt och att han
eller hon inte behöver prata om eleven inte själv vill. Var lyhörd och lyssna om eleven
visar att han eller hon vill prata.
Uppror
Cancersjuka barn och ungdomar måste gå igenom undersökningar och behandlingar
i långa perioder eller återkommande och mer eller mindre kontinuerligt i upp till
fem år efter avslutad behandling. Även om man gör allt för att stötta och motivera
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dem kommer de att protestera. Bland tonåringar är det nästan oundvikligt. Ung
domars skräck för att vara annorlunda än kamraterna, ibland i kombination med
spänning, kan få dem att vilja slarva med sin behandling trots att de vet att den
är viktig. Att barn och ungdomar reagerar med vrede och aggression mot det som
drabbat dem kan vara både sunt och förståeligt, men behandlingen är helt nödvän
dig för att de ska kunna bli botade.
Så här kan en tonåring uppleva att det är:
»WHY???
Jag har cancer!! Jag äter medicin varje morgon. Jag ska inte klaga men jag
kan inte ligga och dra mig hela dagen i sängen eller sova hos en kompis utan att
man måste gå upp för denna hemska medicin!! Ibland hoppar jag över den men
det kan bli farligt det vet jag men jag orkar inte bry mig om det... Mitt liv känns
lite förstört faktiskt...«
Tonåringar

6

Att drabbas av cancer när man precis håller på att frigöra sig från sina föräldrar är
hårt. Precis i den ålder när man ömsom funderar över livets mening, och ömsom
bara vill ha kul med sina kompisar. Uppleva världen, träffa nya människor, resa,
bli kär, ha sex – då blir man åter helt beroende av sina föräldrar. Ens utseende
förändras, vilket ofta upplevs som en av de värsta sakerna med sjukdomen. Man
tappar hår, kanske till och med ögonfransar och ögonbryn, sväller upp eller
magrar av extremt. För många ungdomar är det viktigt att träna och hålla sig i
form. Nu tappar de all kraft och kondition. De kan inte hänga med sina kompisar
på den länge efterlängtade första utlandsresan utan vuxna. Det är lätt att känna
sig utanför och annorlunda när det enda man vill är att vara som alla andra.
Man är rädd för att vara tvungen att gå om en klass och förlora kontakten med
klasskamraterna. Man undrar om man kommer att bli frisk eller om det här är
ens sista tid i livet.
Tonåringar på sjukhus är en särskilt sårbar grupp. Rollen som patient kommer i
stark konflikt med de stora förändringar som de står inför. Den psykiska påfrestning
som det innebär att vara sjuk skapar ofta ett ökat beroende av föräldrarna som de
just håller på att frigöra sig ifrån. Den självständighet och det självbestämmande
som ungdomar behöver utveckla finns det inte alltid plats för i sjukhusmiljön. Som
patienter är de obönhörligen beroende av andra.
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Att drabbas av cancer när man precis
håller på att frigöra sig från sina föräld
rar är hårt. Precis i den ålder när man
ömsom funderar över livets mening,
och ömsom bara vill ha kul med sina
kompisar. Uppleva världen, träffa nya
människor, resa, bli kär, ha sex – då
blir man åter helt beroende av sina
föräldrar.

Ungdomar och sex

»För en tonåring, som
genomgår en tuff cancer
behandling som påverkar
både ork och utseende
samtidigt som den
intellektuella och känslo
mässiga förmågan ändras
och utvecklas, krävs en
ännu större lyhördhet från
omgivningen.«

Den kroppsfokusering som cancern medför gör också att tonåringen blir särskilt
utsatt. Kroppen, som hela tiden förändras och utvecklas, och som tonåringen själv
kan ha svårt att vänja sig vid och acceptera, ska undersökas och observeras av
andra människor. Det finns inte utrymme för tonåringens blygsel. De behandlas
som yngre än vad de är. Separationen från kamrater och flick- eller pojkvänner är
särskilt smärtsam och problematisk. För tonåringen är det viktigt att hänga med
och vara som de andra.
Både synliga och osynliga funktionsnedsättningar kan påverka ungdomars upp
fattning om sig själva och sin sexualitet. Också omgivningens reaktioner bidrar till
den självbild tonåringarna får. Därför är det viktigt att vara lyhörd och ge ung
domarna möjlighet att välja det som känns rätt.
Det är i tonåren den psykosociala utvecklingen sker i samband med puberteten
där både kropp och känslor berörs. Denna tid ger oss redskap och erfarenheter som vi
kan använda oss av även senare i livet. Alla ungdomar borde få tillfälle att längta, åtrå
och pröva sig fram. Om tonåren brukar man ju säga att »föremålen växlar men kärle
ken består«. För en tonåring, som genomgår en tuff cancerbehandling som påverkar
både ork och utseende samtidigt som den intellektuella och känslomässiga förmågan
ändras och utvecklas, krävs en ännu större lyhördhet från omgivningen.
Det är viktigt att vara mottaglig för om eleven vill ta upp sex- och samlevnadsfrågor.
Självuppfattningen styr också omgivningens reaktioner. Det är skillnad på att
se sig som ett offer eller som en person som försöker leva livet.
Både sexualitet och funktionsnedsättningar är omgärdade av många tabun. För
de som efter sin sjukdom blivit funktionsnedsatta på något sätt kan det bli svårt i
tonåren. Det märks tydligt att man är annorlunda. Det är lätt att hamna utanför
och risken är att kompisarna drar sig undan. Många försvinner in i sitt skal och
missar därmed den naturliga utvecklingen. Det är viktigt att ungdomarna försöker
hitta en egen plattform för att kunna hänga med. Där kan de vuxna ibland vara
lite för snabba att hjälpa till utan att egentligen lyssna till var tonåringen befinner
sig just då.
Sexualitet och existentiella frågor ligger nära varandra. Stöd ungdomarna att
se möjligheter istället för svårigheter utan att ta ifrån dem sorgen över att inte vara
helt friska. Många inriktar sitt liv på sökandet efter undermedicinen istället för att
försöka göra just den här dagen bättre och ta vara på tiden. ■
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Syskon

KAPITEL 7
Information dämpar oron
Viktigt med stöd
Syskonets upplevelse

D

et är viktigt att tänka särskilt på syskonen om de också går i skolan. Syskon
kan uppvisa samma krisreaktioner som föräldrarna och det sjuka barnet.
De tvingas ofta förstå händelsen på egen hand eftersom så mycket av de
vuxnas kapacitet går till det sjuka barnet. Skuld och ånger ingår ofta i de första
reaktionerna. Det är viktigt att få reda på att cancer inte är något straff för något
man gjort eller tänkt eller har med livsstilen att göra.
Information dämpar oron
Man kan be en konsultsjuksköterska komma till syskonets klass och informera.
Bästa sättet att dämpa syskonets oro är att hela tiden ge förklaringar och förbereda
dem för vad de ska gå igenom. Det gäller naturligtvis att anpassa informations
flödet och förklaringarna dels efter syskonets ålder och mognadsnivå, men även
efter deras egna önskemål. Alla barn vill inte veta allt, det gäller att vara lyhörd.
Inom svensk sjukvård läggs det stor vikt vid att information ska vara ärlig och
öppen, barnet och ungdomarna vill känna att de får höra hela sanningen och att
de vuxna inte undanhåller dem något, oavsett hur pass goda intentioner det är
som ligger bakom.
Många syskon mår bättre av att inkluderas i behandlingsprocessen. Syskonet
kan ha behov av att vara borta från skolan för att vara med familjen på sjukhu
set. Var flexibel. Syskonet kan exempelvis behöva göra ett prov en annan dag än
planerat. Det är svårt att koncentrera sig när ens syskon är på efterkontroll eller
när man väntar på ett provsvar. Då är det viktigt att bemötas med förståelse från
skolan och lärarna.
Viktigt med stöd
Syskon drabbas mycket hårt av sin brors eller systers sjukdom och har stort behov
av eget stöd. Småsyskon regredierar ofta, det vill säga beter sig som mycket yngre
barn. Äldre syskon tar stort ansvar och blir som småmammor och småpappor
och förtränger sina egna behov. Håll ett extra öga på syskonen i skolan, för de
behöver allt stöd de kan få. Periodvis kommer kanske även syskonet att tillbringa
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Lästips
»Nästan precis som vanligt« för tonår
ingar.
»När Annas syster blev sjuk« för yngre
barn.
Böckerna kan beställas från
www.barncancerfonden.se
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Mycket bråk, gräl och svartsjuka kan
förebyggas om syskonen får uppleva en
genuin uppmärksamhet från föräldrarna.
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mycket tid på sjukhuset tillsammans med familjen och därmed vara borta en del
från skolan.
Syskonets upplevelse

Svartsjuka över att föräldrarna är så
upptagna av det sjuka barnet är nog
den mest smärtsamma känslan för
syskonen. Missunnsamhet gentemot
den som är sjuk, för att han eller hon
får fler presenter och mer uppmärk
samhet från andra upplevs också
starkt. Här kan omgivningen stötta.

Det är oundvikligt att mer uppmärksamhet tidvis kommer att riktas mot det sjuka
barnet. Lite större syskon kan ofta acceptera detta, bara de får en ordentlig förkla
ring. Men det är ändå nödvändigt att föräldrar och andra då och då prioriterar dem.
Mycket bråk, gräl och svartsjuka kan förebyggas om syskonen får uppleva en genuin
uppmärksamhet från föräldrarna. En del syskon beskriver att föräldrarna »tar hand
om dem« men att de har tankarna på annat håll.
Den del som omfattar syskonens skoldag och fritid förbises under långa perio
der. Det är inte ovanligt att syskonet representerar familjen utåt och tvingas bemöta
olika frågor och kommentarer, vilket kan vara mycket tungt för dem. Frågor som:
»du är väl snäll och hjälper mamma och pappa nu när ditt syskon är så svårt sjukt?«
gör ju inte att syskonet känner att hon eller han vågar ta plats. Fråga hur syskonet
mår, inte hur de andra i familjen mår. Syskonet ska inte behöva vara språkrör för
familjen! I skolan bör man utse en särskild person som är den som pratar med
syskonet så att det inte tvingas besvara frågor från alla, hur välmenande dessa än
kan vara.
Vuxna bör även vara medvetna om att äldre syskon inte alltid berättar om sina
egna problem, eftersom de upplever dem som bagatellartade jämfört med vad det
sjuka syskonet går igenom. Svartsjuka över att föräldrarna är så upptagna av det
sjuka barnet är nog den mest smärtsamma känslan. Missunnsamhet gentemot den
som är sjuk, för att han eller hon får fler presenter och mer uppmärksamhet från
andra, upplevs också starkt. Föräldrarna är ofta mycket noga med att inte göra
skillnad mellan sina barn vare sig i fråga om pengar, presenter eller upplevelse, men
det är inte säkert att andra i omgivningen tänker på detta. ■
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Vad kan jag säga?
KAPITEL 8
Öppenhet är bäst
Nätverk och konsultsjuksköterskor
Kontakt med familjen
Tala med de andra eleverna
i klassen
Bäst om den sjuka tonåringen
själv är med

C

ancer är ett ord som av många upplevs som tabu i vårt samhälle. Idag kan
man svära i tv och radio utan någon större reaktion i omgivningen. Men ordet
»cancer« har historiskt sett kastat en skugga runt sig och den talar vi ytterst
ogärna om. Det är viktigt att förändra denna bild. De flesta barn med cancer överlever
idag, men det är tunga behandlingar och där kan alla bidra med stöd och uppmuntran.
Många av oss har erfarenheter av cancer på nära håll och kan inte hjälpa att vi
skyggar när vi hör ordet. På samma sätt är det i en klass. De flesta känner någon
vuxen som drabbats. Det förekommer en hel del missförstånd. Det finns de som tror
att cancer smittar. Det gör det inte. Det är inte heller så att det är någons fel. Det finns
inga vetenskapliga belägg för att miljön skapar barncancer och ytterst få diagnoser
av barncancer beror på ärftlighet. Det kan vara viktigt att påpeka.
Öppenhet är bäst
Vad ska man då säga? Tänk om man säger fel saker? Den som drabbats kanske vill
vara i fred?
Var inte rädd för att prata, men det allra viktigaste är att lyssna och kommer det
frågor så svara på dem. Kommunikation betyder allt. Öppenhet skadar inte. Vuxna
vill ibland dölja svåra saker för barnen. Som till exempel att cancer är en allvarlig
sjukdom. Men det är de vuxna som inte orkar med att se barnens sorg och ilska
och därför skyggar för att säga sanningen. Erfarenheter visar att barn mår bäst av
att veta fakta.
– Barn vill kunna prata om allt. Andliga frågor, meningen med detta, finns Gud,
himlen. Svaren är inte viktigast utan modet att prata om frågorna, säger Lars Björk
lund, som arbetat som barnsjukhuspräst vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
För det första är det så att barnet själv vet om sin sjukdom. Idag pratar läkaren
med både föräldrar och barn på ett öppet och ärligt sätt. Och alltid med hopp. Det
finns alltid något man kan göra från medicinskt håll för att hjälpa det sjuka barnet
till ett så bra liv som möjligt under de förhållanden som råder.
För det andra. Vänta inte med att ta kontakt. Att bara vara medmänniska
räcker långt.
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För det tredje. Skaffa dig kunskaper om sjukdomen, om krisreaktioner med
mera. Det är lätt att frestas att inte svara ärligt för att man vill lugna. Men säg inte
sådant som du inte säkert vet stämmer. Ta hjälp från en konsultsjuksköterska för
att förmedla informationen till klassen och övriga.
Nätverk och konsultsjuksköterskor
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Konsultsjuksköterskorna arbetar på landets sex barncancercentra. Deras uppgift är
att informera på skolan om elevens sjukdom, behandling och konsekvenser av dessa.
De fungerar också som en länk mellan de sjuka barnen, föräldrar, skola och kam
rater. Konsultsjuksköterskorna hjälper bland annat till i kontakterna med barnens
hemsjukhus i regionen. Det finns även konsultsjuksköterskor som enbart arbetar
med barn med hjärntumörer.
De barn som drabbas av cancer diagnostiseras vid någon av de sex barncancer
centrum som finns i Sverige. De vårdas sedan i så stor utsträckning som möjligt på
sitt respektive hemsjukhus.
Familjerna behöver kunna leva som vanligt så långt det går. Skolbarn mår myck
et bättre psykiskt av att kunna vara hemma och gå i skolan så ofta som möjligt.
Mitt i allt kaos som en cancerdrabbad familj är med om försöker många skapa
så mycket trygghet som möjligt för familjerna. Det är allt från personal på barn
cancercentrum, på hemsjukhuset, kommunens hemsjukvård eller primärsjukvården
till skola, fritidsföreningar, dagis etcetera. Grannar, vänner och andra i omgivningen
spelar förstås också stor roll för familjen. Det är viktigt att känna omtanke. Det
berättar föräldrar till cancersjuka barn. Här är råd från några föräldrar:

»Målet är att patienten
och familjen inte ska
behöva läggas in på
sjukhus i onödan.«

»I en sådan här jobbig och pressad situation är det viktigt att känna stödet uti
från. Det handlar inte om att göra eller säga något speciellt. Vi förstår rädslan och
osäkerheten hos omgivningen, men det är värre att låta bli att ta kontakt. Det är
någonting man som drabbad funderar över och man undrar varför. Det är bättre
att ringa för många gånger än inte alls.«
Kontakt med familjen
Det finns inget »rätt« att säga, det räcker att bara ta kontakt och höra av sig. Fråga
och låt de drabbade berätta. Besök eleven både på sjukhuset och hemma. Planera
och visa att skolan tar ansvar för skolgången. En krissituation berör inte bara den
som är direkt utsatt, utan även omgivningen. Den drabbade behöver få höra att även
andra är ledsna, arga eller chockade utan att det går till överdrift. Men familjen ska
inte behöva trösta andra.
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Det finns sex barnonkologicentrum
i landet: Lund, Göteborg, Linköping,
Stockholm, Uppsala och Umeå.
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Det viktigaste man kan göra som vuxen är att skapa trygghet och finnas där för det sjuka barnet.

Försök att inte förminska det som har hänt. Det leder bara till att den som
drabbats känner sig övergiven. Säg inte »tänk inte på det mer« eller »det blir snart
bättre« för att försöka lindra smärtan. Det är svårt att se någon man tycker om vara
så sjuk. Det kan också vara svårt att hantera sina egna känslor av otillräcklighet.
Men man måste inte ha alla svar.
– Det viktigaste man kan göra som vuxen för att stödja det sjuka barnet är att
vara med det. Det är inte vad man säger som är viktigt, utan att man finns där och
att man inte låtsas eller ljuger, säger Lars Björklund.
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Tänk också på att fortsätta höra av dig även när det gått en tid efter det att barnet
blivit sjukt och den första chocken lagt sig. Även efter avslutad behandling behöver
familjen stöd och omtanke. Det är mycket uppskattat av familjerna som annars kan
känna att de börjar glömmas bort när omgivningen åter är inne i det vanliga livet.
Tala med de andra eleverna i klassen
Försök anpassa informationen till elevernas ålder och mognadsnivå. Förbarnsliga
inte informationen till de äldre och komplicera inte till det för de yngre eleverna. Ju
yngre barnen är desto lättare brukar de kunna acceptera att deras kamrat blivit sjuk
och kommer att tappa håret och förändras utseendemässigt under en tid. Låt det
som har hänt ta plats i skolan och ge eleverna möjlighet att bearbeta sina känslor.
Även små barn klarar att ta emot fakta. Avbryt gärna lektionerna för samtal och
låt eleverna berätta vad de känner. Förklara att krisreaktioner är normala och hjälp
eleverna att stötta varandra. Men tvinga inte någon att prata. Låt eleverna ställa
frågor och försök att svara så konkret som möjligt.
Här berättar en mamma hur de gjorde när sonen blev sjuk i cancer:
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»Vår son insjuknade med hjärntumör sommaren 1998, och han skulle på hösten
börja årskurs ett. Han var alltså dryga sex år när han blev sjuk. Vi valde i alla
fall att han skulle köra igång som planerat. Innan skolan började gick vi runt till
alla klasskamrater, han kände alla innan, och delade ut ett brev till alla föräldrar.
I brevet skrev vi vad som hänt under sommaren, att han vid skolstart skulle se
lite annorlunda ut, och vi berättade även vad som förmodligen skulle komma att
inträffa under alla kommande behandlingar. Vi ansåg att det var bättre att göra
på detta vis för att undvika allt tissel och tassel. Vi möttes av stor förståelse och
hänsyn av lärare och föräldrar. Barnen uppförde sig som om inget speciellt hade
hänt. Tyvärr saknade vår son riktigt bra kompisar, så det blev på så sätt ändå tomt
för honom. På det hela taget upplevde vi annars att skolan kunnat göra mer för
honom. Komma hem oftare med kompisar, skicka lite kort och sådant. Jag tror att
han var närvarande cirka 15–20 procent av skoltiden under hösten. Lite mer var
han i skolan under vårterminen, men inte mycket. Vi fick väl lite känslan av att
ingen hade märkt om han slutat komma. Det var liksom ingen som märkte eller
saknade honom riktigt.«
Kommentar: För denna pojkes del kompliceras hans situation av att han inte har
hunnit skaffa sig kamrater i klassen innan han blev sjuk. Det är inte lätt att bygga
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»Hör av er till familjen,
det är särskilt uppskattat
när det gått en tid och
telefonerna tystnat.«

vänskapsband när man ofta är borta, i synnerhet i de lägre årskurserna där det mest
handlar om att leka och göra snarare än att prata och vara stilla. För de flesta elever
som redan har etablerat relationer i klassen går det lättare att upprätthålla dem om
lärare och andra föräldrar hjälper kamraterna på traven. Man får hjälpa till med att
påminna om att skriva brev, ringa, e-posta, sms:a, komma på besök etcetera.
Bäst om den sjuka tonåringen själv är med
Det som de flesta ungdomar anser har varit det bästa sättet att få ut information
till sina klasskamrater är att de själva varit med. Däremot är det sällan så lyckat att
enbart föräldrarna informerar eftersom kompisarna då inte vågar ställa alla frågor
de har. Men man ska komma ihåg att det alltid är den sjuka tonåringen som bestäm
mer om han eller hon vill vara med och informera eller om det över huvudtaget ska
informeras om det hela i klassen. Många tonåringar vill inte vara med och det är de
som bestämmer. En annan sak är att det är svårt att ta till sig information när man
blir upprörd eller ledsen. Ofta behöver man få informationen flera gånger för att
man ska veta vad som egentligen sagts eller få den nedskriven. Dessutom kan man
inte heller alltid få den information man frågar efter. Alla vill veta hur det kommer
att gå, men det kan man inte veta i förväg. Man kan bara berätta om hur det bru
kar se ut och hur behandlingar brukar gå till. Det är frustrerande eftersom alla vill
veta exakt vad som kommer att hända. Men ändå brukar detta att få information
upplevas som positivt i klassen. Man har fått svar på några frågor och man vet att
sjukvården jobbar för att kamraten ska bli bra igen. ■
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Det sjuka barnets psykosociala behov

KAPITEL 9
Kontinuitet
Tydlighet/klarhet
Kontroll och förutsägbarhet
Reflektion
Det sociala behovet

A

lla barn som kommer i en krispräglad situation har i huvudsak tre grundläg
gande psykologiska behov. För det första att få uttrycka sig. Föräldrarna kan
inte ensamma stötta barnet till öppenhet. De kan behöva stöd från kurator,
skolsköterska, psykolog och skolans personal. Teckningar och andra konstnärliga
uttryck kan här ha ett speciellt värde. Att få uttrycka sig har stor betydelse för barns
mentala hälsa. Inom vården säger man: »Att vårda det friska hos det sjuka barnet«.
För det andra behöver barnet förstå vad som händer. De måste få en förstånds
mässig ram runt de dramatiska förändringarna i deras liv.
Det tredje är att barnen vill förstå varför de reagerar som de gör, vad ångest
är och hur de kan förhålla sig till den. De vill också förstå varför föräldrarna och
omgivningen reagerar som de gör. Det är en hel del att ta itu med som barnen
behöver prata med någon om.
Den norske psykologen Magne Raundalen, med omfattande erfarenheter av
arbete med barn i kris, delar med sig av sina kunskaper om hur synen på barn har
ändrats under åren.
– Numera finns en annan syn på barn. Barnet som utforskare av verkligheten
där föräldrarna är vägledare som hjälper barnen att förstå sig själv och omvärlden.
Det är svårt om mamma och pappa sörjer. Då är det viktigt att det finns andra där
för barnet.
För att barnen ska kunna få en bra vägledning finns det några saker att tänka
på. Man kan urskilja fyra faktorer som påverkar barnet starkt.
Kontinuitet
Kontinuitet innebär till exempel att jag för det första är densamma som förra året
och att jag kommer att vara densamma framöver. Ett barn kan fråga sig själv: »Är
jag hon med cancer eller är jag Lisa?«. En femårig leukemipatient som såg foton
på sig själv i albumet frågade sin pappa: »Heter jag samma sak nu när jag inte har
något hår längre?«. Barnet är inte sin sjukdom. Det är en viktig detalj.
Barn börjar tidigt fundera över sådana här saker. Redan som tre–fyraåringar är
de medvetna om att vissa egenskaper kommer att följa dem genom livet. De vet till
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exempel att de inte kommer att vakna med en annan hudfärg plötsligt en morgon.
Mellanstora och stora förändringar påverkar barnens upplevelse av kontinuitet.
Konsekvenserna av förändringarna kan variera med ålder och utvecklingsnivå, stö
det från föräldrar, normalisering av situationen och barnets personlighet.
När vi ska omsätta detta till praktisk hjälp till barn som har cancer är en del
självklart. Som att prata med barnet om hur det var innan det blev sjukt och hur
det kommer att bli efteråt. Informera och hjälpa barnet att behålla upplevelsen
av kontinuitet. För många barn kan det hjälpa att skriva dagbok och att det finns
foton från sjukdomstiden så att de senare kan se tillbaka och bearbeta vad de varit
med om. För skolbarn är kontakten med klassen, laget, vännerna och läraren en
kontinuitetsfaktor. Det finns strålande exempel på hur man med hjälp av vykort,
teckningar och e-post har hållit en kontinuerlig kontakt mellan sjukrummet och
klassen och eventuellt hemma om de måste hållas isolerade i perioder. Barn som
upplever allvarlig sjukdom märker själva att de förändras och det är viktigt att de
får sätta ord på detta. Att de går från Lisa – frisk, till Lisa – sjuk till att det blir
Lisa – frisk igen. Att livet hänger ihop.
Tydlighet/klarhet

9

Barn söker klarhet. De vill ha raka besked. En nioåring sa till Magne Raundalen på
barnkliniken: »Goda nyheter vill jag ha, dåliga kan jag ta, men det är osäkerheten
som bryter ned mig!«.
Vuxna vill ibland dölja svåra saker för barnen. Det är i all välmening. Vi vill
skydda barnen, men vikten av ärlighet, öppenhet och hopp i kommunikationen
kan inte nog betonas. Samtala med barnet och låt barnet få anledning att uttrycka
och sätta ord på det som händer så att upplevelserna på insidan blir klarare och
mindre ångestfyllda.
Kontroll och förutsägbarhet
Barn har rätt till respekt och integritet även när de är sjuka. Att bli behandlad för en
svår sjukdom är att bli av med den mesta kontroll man har över sitt liv. Då reduceras
självförståelsen och självständigheten.
Många barn upplever det som besvärligt att de hela tiden måste underordna sig
i samband med alla behandlingar. Då är alla de små sakerna extra viktiga som att
knacka på dörren till det sjuka barnets rum och inte bara kliva in. Att aldrig prata
över huvudet på barnet med ord det inte förstår. Att vara lyhörd. Att ta hänsyn till
barnet och inte ljuga för det.
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En femårig leukemipatient frågade sin
pappa: »Heter jag samma sak nu när
jag inte har något hår längre?«.

Förr trodde man att nyfödda barn inte kunde känna smärta och därför inte
behövde smärtlindring. Nu för tiden är personalen på sjukhuset mycket noga med
att förbereda de unga patienterna på vilka behandlingar som ska ske och varför
de ska genomföras. Även när det gäller smärtlindring har det skett stora framsteg.
Utanför sjukhuset är det viktigt att barnet så snart som möjligt får delta i vanliga
aktiviteter som passar ålder, funktionsnivå och kapacitet. Skolan är återigen den
viktigaste arenan för barnen utanför hemmet.
Reflektion

Ett barn som sjukhusprästen Lars
Björklund mötte ställde knepiga frågor
om himlen och Gud, som: »Kan man
bygga Lego i himlen?«. De pratade en
stund om hur hon tänkte sig himlen
och till sist sade han att det kan nog
finnas Lego i himlen.
– Vi kan stötta barnens egna före
ställningar men vi ska inte ge dem
våra vuxna. Det kan göra det krångligt
för dem, eftersom barnen tolkar det
som kommer från vuxna bokstavligt,
menar Lars.

Den kanske viktigaste faktorn är reflektion. Kort beskrivet har reflektionen sin
utgångspunkt i en allmänmänsklig förmåga, att alla människor är i stånd att säga
något om sig själva. Inte bara genom att beskriva hur de är men också hur de har
det. De kan beskriva hur de har haft det nyligen, det sista året. Samtidigt kan de
reflektera över nu och då och hur de kommer att ha det i både nära och fjärran
framtid. De kan beskriva variationer och svängningar från dag till dag och från
timme till timme. Reflektionen består både av en inre dialog och även i möjligheten
att samtala med andra. Reflektionen är kärnan i barnets forskningsmetodik när det
ska förstå sig själv i situationen som allvarligt sjuk.
För alla som ska hjälpa barn i kris är det viktigt att tänka på att det barn som
inte pratar utan som går in i sig självt och blir tyst och onåbart, har fått en skada
på en mycket viktig funktion.
Här kan du som är lärare hjälpa eleven att sätta ord på känslorna och tankarna,
på elevens premisser. Det handlar inte om att analysera eleven. Det handlar om
att, utan press och förväntningar, få barnet att teckna, berätta historier eller skriva
dagbok med eller utan vuxen hjälp. Genom inlevelse och kunskap om barn kan vi
hjälpa dem till att börja uttrycka det som är svårt och farligt. Då har vi hjälpt dem
en bra bit på vägen till bättre självförståelse och därmed tillbaka till sin mentala
funktion och hälsa, mitt i stress och kaos.
Det sociala behovet
I umgänget med jämnåriga lär sig barn sociala färdigheter. Därför kan långa sjukhus
vistelser och behandlingar leda till att det sjuka barnet får det svårt i kontakten med
andra barn. Utöver den långa frånvaron kan även eventuella funktionsnedsättningar,
dåligt minne eller motoriska svårigheter påverka det sociala samspelet med andra
barn. Det är därför väldigt viktigt att flitigt bibehålla kontakten under hela behand
lingsprocessen genom att e-posta, skicka sms eller chatta med det sjuka barnet. ■
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Färdigbehandlad – och sen då?
KAPITEL 10
Oro efteråt
Problem efter sjukdomen
Flera faktorer påverkar
Exempel på sena komplikationer
Antons nya vardag
Struktur i tillvaron
Leva med problemen

U

tvecklingen inom barncancerbehandling har varit mycket framgångsrik.
De nya kunskaperna har lett till att tre av fyra barn som insjuknar i Sve
rige idag botas från sin cancersjukdom. I takt med att antalet barn som
överlever cancer i barnaåldern blir allt fler har fokus på barnens livskvalitet efter
avslutad behandling ökat. Det är viktigt att man inte bara ser till den omedelbara
behandlingssituationen av barnet utan också till den miljö barnet lever i. För att
den cancersjuka eleven ska kunna återgå till ett normalt liv är det nödvändigt att
kunna engagera syskon, skolan och kamrater. I detta kapitel behandlas hur det kan
vara för de barn och ungdomar som lever med skador efter avslutad behandling och
hur skolan kan hjälpa. Det kan till exempel röra sig om syn- eller hörselnedsättning,
epilepsi, motorik eller kognitiva- och koncentrationssvårigheter.
Eleven kommer att gå på kontroller i flera år efter det att behandlingen avslu
tats. Många av barnen kommer att kunna återgå till det vanliga livet även om de
kan vara präglade av sina erfarenheter så att de till exempel kan känna sig mycket
äldre än sina jämnåriga kamrater, men de kan också uppleva en stark livsglädje och
uppskatta alla de små vardagliga ting som man annars så lätt glömmer bort. Nyare
undersökningar visar dock att ju längre uppföljning man har av individer som
haft cancer i barn- och ungdomsåren, desto fler av dessa får någon form av sena
komplikationer. I vissa studier har så många som 60 procent någon form av sena
komplikationer med 30–40 års uppföljning och hos 30 procent av dessa är det en
allvarlig eller livshotande komplikation.
En flicka berättar här hur hon nu i efterhand är tacksam för det hon har varit
med om:
»Det känns som om jag är helt återställd, men ändå är jag inte tillbaka där jag var
innan jag blev sjuk. Jag har kommit mycket längre. Det känns verkligen konstigt
att säga att jag är tacksam för det jag har gått igenom. Nu när jag har det bakom
mig kan jag se hur mycket det har gett mig. Erfarenheter som jag absolut inte skulle
vilja vara utan, och framför allt har det gett mig perspektiv på tillvaron.«
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Oro efteråt
En del barn och föräldrar är mycket oroliga efteråt för att barnet på nytt ska insjuk
na i cancer eller att något annat hemskt ska hända. Nu är det ju bevisat att det
otänkbara kan hända i den egna familjen. Här delar en mamma med sig av sina
erfarenheter:
»Vår pojke som idag är snart 11 år opererades för medulloblastom (en sorts hjärn
tumör). För hans del blev det operation, cytostatika och framförallt strålbehand
ling. En otroligt jobbig tid. Men som du säger så är det mycket jobbigt sedan. Och
oron är alltid det värsta! Och vi har ändå tagit oss fyra år sedan operationen, och
det är faktiskt så att oron minskar lite allt eftersom. Man tänker inte hela tiden på
den. Men det krävs bara lite huvudvärk eller illamående för att mattan skall ryckas
undan från fötterna igen. Det vi har tuffast med idag är skolarbetet och kompisar.
Men man får ta en dag i taget. Hur det nu än är så är vi så glada för att det är som
det är ändå idag. Även lillebror har tagit detta mycket hårt. Han är idag åtta år
och har pratat mycket om att alla tycker mer om hans storebror än om honom. Och
ändå tycker vi att vi har försökt att ge båda lika mycket uppmärksamhet, men det är
nog omöjligt. Vi brukar också säga att vår son och jag har återknutit navelsträngen,
han vill alltid veta var jag är och ha kontakten med mig.«
Tonåren kan vara extra besvärliga för de som hade cancer när de var yngre. Upple
velserna kan påverka en person starkt och visa sig senare. En flicka fick till exempel
cancer som åttaåring. När hon kom i de sena tonåren kände hon behov av att prata
med en utomstående om sin sjukdomstid och de konsekvenser den fått för henne.
Här berättar hon om vad dessa samtal ledde till:

10

»Jag lärde mig att acceptera och hantera följande frågeställningar som alla hade sitt
ursprung i att ha överlevt en livshotande sjukdom.
Jag var bitter över det faktum att jag hade blivit bestulen på min barndom. Jag
blev tvungen att växa upp så fort att jag aldrig hade haft en chans att vara barn.
Jag bar bördan av att alltid känna mig tvungen att vara förståndig. Jag kände
mig ansvarig för mina föräldrars emotionella trauma och deras finansiella svårig
heter på grund av min sjukdom. Jag hade skuldkänslor och kände mig ansvarig för
att mina yngre systrar inte hade fått lika mycket uppmärksamhet som jag under
min sjukdomsperiod.
Jag var rädd för att förlora kontrollen över mig själv och mitt liv. För mig
betydde att släppa taget och visa mig känslosam och sårbar, att jag var svag och att
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Håret växer ut
igen och många
barn återgår till
det vanliga livet
igen efteråt,
men för vissa
blir livet för alltid förändrat. Det är vik
tigt att skolan kontinuerligt följer upp
de barn som har haft cancer så att de
även kan få den hjälp de kan behöva
långt senare.

jag därför skulle bli sjuk igen. Jag var rädd för återfall.
Jag insåg att jag fortfarande såg mig som den feta, fula lilla flickan istället för
den vuxna tjejen med en trevlig pojkvän som jag var. Jag blev tvungen att lära
mig att det faktiskt fanns vissa sidor hos mig som kunde vara attraktiva för andra
människor, speciellt män.
Jag blev tvungen att ta itu med min relation till mina systrar. Jag hade alltid
känt att det var de två och så jag. Jag var avundsjuk på deras normala barndom.
Själv var jag alltid den udda. Jag har fått lära mig att visa att jag inte alltid har
kontroll, att jag kan vara varm, kärleksfull och förstående för att utveckla vår
relation. Idag kan jag säga att jag har ett mycket bra förhållande till mina systrar.
En strid alla som överlever cancer måste utkämpa är den mot överbeskyddande
föräldrar, och då särskilt mot mammorna. Mammor verkar vara speciellt oroade
över minsta lilla antydan till förkylning, hosta osv. Med tiden lär man sig att lirka
med sina föräldrar och gå dem och deras oro till mötes istället för att bråka med dem.
Den goda nyheten är att föräldrar faktiskt kan uppfostras!«

»För vissa barn blir kanske
inte livet sig likt efter
sjukdomen och då måste
de också lära sig att leva
med problemen.«

Problem efter sjukdomen
Målet är att cancersjuka barn och ungdomar ska kunna leva så normalt som möj
ligt, utan vare sig kroppsliga eller psykiska problem efter genomgången behand
ling. Forskare söker nu efter vad som ökar risken för framtida svårigheter efter att
behandlingstiden är över.
När man vet detta kan man utforma behandlingsalternativ så att risken för problem
minskar. Fram till dess är det viktigt att känna till de skador som kan komma på längre
sikt, så kallade sena komplikationer, och hur de kan påverka elevens skolarbete.
Grunden för rehabilitering av barn och ungdomar som drabbats av sena kom
plikationer är förståelse för deras förutsättningar. De kan behöva extra resurser i
skolan och hjälp med att få struktur i vardagen. För vissa barn och ungdomar blir
kanske inte livet sig likt efter sjukdomen och då måste de också lära sig att leva
med de svårigheterna.
Barn som har haft hjärntumörer kan i olika omfattning drabbas av sena kom
plikationer i form av uttröttbarhet, långsam inlärningstakt, minnessvårigheter,
uppmärksamhetsstörningar och svårigheter med problemlösning och abstrakt tän
kande. Kognitiva störningar kan även drabba barn som haft någon annan form av
cancer.
Alla barn och ungdomar med hjärntumörer får dock inte problem efteråt.
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Flera faktorer påverkar
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Den största risken för sena kognitiva komplikationer har de barn och ungdomar
som fått strålbehandling riktad direkt mot hjärnan, antingen på grund av att cancer
cellerna finns just där eller på grund av att man är rädd att tumören ska spridas till
hjärnan. Parallellt med inlärningssvårigheterna finns det ibland också andra kompli
kationer efter strålbehandling riktad mot hjärnan som tillväxtproblem, problem med
könsutvecklingen och fetma.
Flera faktorer verkar öka risken för inlärningsproblem hos barn som behandlats
för cancer. Att barnet är litet, vilken sorts b
 ehandling som ges och hur intensiv den
är, var tumören är lokaliserad och kanske också barnets kön. Eftersom det omogna
och snabbt växande nervsystemet är mycket sårbart är risken för påverkan störst för
de mycket små barnen, den minskar sedan gradvis ju äldre barnen blir. Det verkar
också som om kombinationen av yngre ålder och högre stråldos ökar riskerna för
inlärningssvårigheter.
När det går ersätter man idag strålning mot hjärnan med cytostatika, särskilt
för de yngsta barnen.
Var i hjärnan tumören sitter spelar också stor roll i graden och typen av de
inlärningsproblem som kan uppkomma. Men även leukemibehandling utan någon
form av strålning mot hjärnan kan ge problem i form av minnes- och koncentra
tionspåverkan.
Har eleven de här sena komplikationerna blir skolan svårare och svårare. Eleven
kanske klarar de lägre årskurserna, men inte de högre eftersom kraven utifrån höjs. Då
kanske det har gått flera år och vem sätter de svårigheterna i relation till sjukdomen?
För alla elever med inlärningssvårigheter gäller att man måste börja med att skaffa
kunskap om elevens inlärningsförmåga, styrkor och svagheter så att föräldrar och
lärare får rimliga förväntningar på elevens skolprestationer.
Det är viktigt att upptäcka sena komplikationerna tidigt så att stödåtgärder kan
sättas in. Om det går för lång tid kan det uppstå oro i familjen när barnet inte klarar
att leva upp till de krav som livet efter sjukdomen ställer. Numera arbetar man aktivt
för att hitta problemen så tidigt som möjligt.
Eftersom de inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar som behandlats för
cancer kan vara helt annorlunda än hos andra elever med inlärningssvårigheter är
det viktigt att de som testar eleverna känner till betydelsen av deras speciella bak
grund. Dessa elever har sina speciella förutsättningar och familjen får bäst hjälp
av neuropsykologer och pedagoger på barncancercentrum i samarbete med skolan.
Det handlar mycket om kunskap för att göra tillvaron lättare för eleven.
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Konkreta exempel
på sena komplikationer
• trötthet
• långsamhet
• behov av extra tid vid prov eller even
tuellt muntliga prov
• behov av struktur och planering
• behov av möjlighet till vila

Lästips
»Sena komplikationer efter sjukdom
och behandling«
samt
»Kognitiva och psykosociala sena
komplikationer«
Kan beställas gratis på
www.barncancerfonden.se
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Man bör också fokusera på barnets intressen och starka sidor utifrån de kunskaper man har om barnets funktionsnivå.

Exempel på sena komplikationer:

•
•

De barn och ungdomar som erhållit strålning mot hjärnan kan ofta utveckla
kognitiva defekter som försämrat korttidsminne. Det kan innebära att de inte
kan komma ihåg skolkunskaper som de kunde utmärkt kvällen innan.
Ett annat kognitivt problem är extrem långsamhet i bearbetningen av infor
mation. Eleven behöver längre tid för att svara på frågor, men till slut kommer
svaret.
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•
•
•
•
•

Vissa elver har också svårt att arbeta uthålligt utan att de för den skull upp
fyller kriterierna för uppmärksamhetsstörning.
Ökad uttröttbarhet är inte ovanligt.
Vissa får dålig koordination mellan öga och hand och skriver långsamt och med
dåligt resultat. De kan även få nedsatt syn och försämrad tillväxt och utveckling.
Vissa cytostatika kan nedsätta hörseln och påverka organ, som till exempel
hjärta och njurar. Fertiliteten kan också påverkas av vissa cytostatika. Det gäller
framför allt pojkarnas fertilitet.
Även cytostatika kan ge kognitiva svårigheter.

Antons nya vardag
Livet efteråt kan i vissa fall bli som för den pojke som vi här kallar för Anton.
Han blev sjuk i hjärntumör i första klass och fick vissa svårigheter efter avslutad
behandling. Här beskriver Antons mamma familjens nya vardag.
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»Vårt stora problem ligger egentligen nu. Anton går idag i fyran och har relativt
stora problem. Och det har han haft under de senaste två åren. Han har efter alla
behandlingar fått problem med koncentration, minnet, motoriken mm. Framför
allt barn som haft hjärntumörer kan få ordentliga problem i skolan efteråt. Och
vår kamp har varit att få skolan att förstå detta. Trots utredningar på neuro-psy
kologiska enheten, som visar vilka problem Anton har, så valde skolan att blunda.
Än idag har han inte fått något resursstöd. Men vi har i alla fall kommit så långt
att s kolan gått med på att vi äntligen skall söka resurshjälp. Anton fick en ny lärare
när han började fyran, och hon ser tack och lov att hon inte klarar detta själv.
Vad jag alltså vill säga är att det som händer efter sjukdomsperioden också är
otroligt viktigt. För den perioden är under så många fler år. «
Struktur i tillvaron
En elev med kognitiva svårigheter kan ha svårt att fokusera på mer än en sak i taget,
bearbeta olika intryck och komma ihåg olika saker, som att hitta till olika skolsalar
under dagen eller minnas var det lagt sina saker. Därför är det viktigt att dessa elever
får en struktur i tillvaron, både i skolan och på fritiden. Förståelse för elevens förut
sättningar är hälften av rehabiliteringen.
Genom att lägga upp rutiner och skapa vanor blir det lättare för eleven att
göra vardagen överskådlig och begriplig. Det behöver inte heller kräva några större
insatser från omgivningen.
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»Vad jag alltså vill säga är
att det som händer efter
sjukdomsperioden också
är otroligt viktigt. För den
perioden är under så
många fler år.«

Det går till exempel att skapa rutiner hemma för var nycklar och skolböcker
ligger. Man kan också sätta upp en lapp på kylskåpet för att påminna barnet om
vad som ska göras. Det krävs heller inga större resurser i skolan för att ge skriftliga
instruktioner i stället för muntliga.
Undervisningen i skolan bör anpassas efter vad eleven behöver och klarar av.
Många barn och ungdomar som drabbats av hjärntumör klarar sig bra genom
hela sin skolgång medan andra kan behöva stödundervisning, hjälpmedel, kortare
arbetspass eller längre tid på sig för provtillfällen. Att placera barnet i en liten grupp
är inte självklart den bästa lösningen. Dessa barn behöver framför allt möjlighet att
arbeta i lugn och ro och ibland fungerar det bättre i en stor grupp än i en mindre där
det finns barn med andra problem och behov. Man bör också fokusera på barnets
intressen och starka sidor utifrån de kunskaper man har om barnets funktionsnivå.
Barnet måste få känna tillit till sin egen förmåga att lära och kunna följa sin egen
utveckling.
Genom att lägga upp rutiner och
skapa vanor blir det lättare för barnet
att göra vardagen överskådlig och
begriplig.

Leva med problemen
I ett längre perspektiv kanske barnet och familjen kan inse och acceptera de intel
lektuella begränsningar som sena komplikationerna innebär. I vissa familjer är det
inget problem men i andra kan barnets begränsningar vara värre än själva sjukdomen.
För barnet kan det vara frustrerande att upptäcka att man inte klarar av saker
lika bra som innan sjukdomen. Därför handlar det mycket om coping, det vill säga
att lära sig att leva med problemen. Med förståelse och stöd från skolan kan det
gå mycket bra. ■
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D

e flesta som blir sjuka i barncancer överlever sin sjukdom, men fortfa
rande dör barn varje år. Hur kan man då hjälpa till att trösta när en elev
har dött?
Det är svårt att veta hur och vad man ska säga till familj och andra anhöriga
när någon avlider. När ett barn dör är det ännu svårare att veta hur man ska bete
sig. Om kamraten en dag inte kommer och en bänk i klassrummet står tom blir vi
ofta handfallna inför sorgen, även om vi anat det en tid. Som lärare ska du inte bara
handskas med den egna sorgen och saknaden, utan också med kamraternas och
kanske syskonens. Hur ska jag göra för att hjälpa eleverna att hantera upplevelsen
av smärta? Hur ska jag hitta svaren på deras frågor?
Marianne Mellde, som numera är sjukhuslärare, hade under sin tidigare tid som
klasslärare en flicka med cancer i klassen. Här kan du läsa om hur hon handskades
med den svåra situationen.
Efter en tids sjukdom stod det klart att flickan inte skulle klara sig. Strax innan
jul förstod Marianne Mellde att slutet nalkades även om flickans familj fortsatte
hoppas in i det sista. Klassen hade diskuterat vad de skulle ge i julklapp och lös
ningen blev en adventskalender. Detta för att Marianne Mellde anade att flickan
kanske inte skulle leva till jul. På detta sätt fick flickan en liten gåva varje dag och
klasskamraterna hann ändå ge sin julklapp till henne.
– Jag pratade med rektorn innan om hur vi skulle göra ifall hon gick bort på
jullovet, om när vi skulle informera barnen i klassen, vem som skulle göra det och
så vidare. Det kändes fruktansvärt tungt att gå igenom alla detaljer innan det ens
hade skett men samtidigt nödvändigt. Jag försökte också förbereda klassen på att
det inte är alla som blir botade och att det ibland, även om det är ovanligt, händer
att någon dör. Men det var svårt. Ibland blev barnen arga på mig och tyckte att jag
inte fick säga sådana saker. De var oroliga hela tiden hon var sjuk.
Dagen innan julafton skedde det som nu var väntat. Den unga flickan dog i sitt
hem. Marianne Mellde hade varit på besök kvällen innan. Hon valde att själv ringa
till eleverna ett par dagar efter jul och berätta vad som hade hänt trots att rektorn
hade erbjudit sig att göra det.
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– Det var tufft men jag ville att de skulle få rätt information från början och inte
behöva höra det på annat sätt eller se annonsen i tidningen.
Följde krisplan
Första dagen i skolan efter jullovet stod rektorn i entrén bredvid ett bord med vit duk
och ett tänt ljus. Hon hälsade på varje enskild elev och berättade vad som hade hänt.
På skolan fanns en krispärm som bland annat tog upp praktiska saker som måste
fungera om något inträffar, vem som tar hand om vad och vad som ska göras om
en elev avlider.
– Allt som stod i krispärmen fungerade i praktiken. Jag valde att vara ensam
med barnen i klassrummet och berättade att jag hade besökt henne kvällen innan
hon dog. De ville veta allt för att kunna skapa sig en egen bild av hur det hade varit.
Till exempel hur det hade sett ut i rummet, om katten var därinne, vad vi hade sagt
och så vidare. Det var en jätteförlust för klassen.
Flickans bänk stod kvar i klassrummet nästan hela vårterminen och barnen
fortsatte att skriva lappar och dikter som de lade i den. Ofta ville de att Marianne
skulle läsa dem högt så att hela klassen fick höra.
– Jag hade bestämt redan innan när det var dags att sätta punkt och avsluta
genom att ta bort bänken. Det är lärarens ansvar att sätta stopp, säger Marianne
Mellde.
Sorg tar tid. När omgivningen tycker att det är dags att gå vidare har kanske
den som sörjer precis börjat förstå vidden av det som har hänt. Sorg kan väckas till
liv på nytt, till exempel vid den dödas födelsedag eller årsdagen av dödsfallet. Det
kan vara svårt att avgöra när det gemensamma sorgearbetet på skolan ska avbrytas.
Men det är viktigt att inte fastna i sorgen. Vardagen bör ta vid så snart som möjligt,
men de elever som behöver måste få fortsatt stöd.
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Praktiska tips
Tänk igenom det praktiska och tekniska när ni ska göra en plan. Det är bra att
tänka igenom vilka svårigheter som kan uppstå. Beroende på krissituationens art
krävs olika åtgärder.
Det är bra att ha upparbetade kontakter med till exempel socialtjänsten, barnoch ungdomspsykiatrin, kyrkan och andra religiösa samfund. Om ni bildar nät
verk med andra skolor kan ni stötta varandra om något inträffar. Skolorna kan
sammanställa material som kan vara bra att ha i en krissituation, till exempel en
enkel beskrivning av krisreaktioner. Om något skulle hända kan materialet kopieras
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Tända ljus, att prata om den döda
kamraten, att låta hans eller hennes
bänk eller krok vara kvar under en
tid efteråt kan vara sätt att hantera
sorgen.

upp och delas ut till elever, föräldrar och personal. Skolan kan också förbereda en
»krislåda« med duk, ljusstake, ljus, tändstickor, kondoleansbok, dikter och en cdskiva med lugn musik som kan användas vid dödsfall. Man bör också vara medveten
om att tankar och traditioner kring död och begravning skiljer sig åt i olika kulturer
och ta hänsyn till detta.
Barns sorg
Den norske psykologen Magne Raundalen, med omfattande erfarenheter av arbete
med barn i kris, berättar om barns sorg:
– Barn klarar inte av att vara i den intensiva sorgen mer än 20–25 minuter i taget.
Sedan behöver de ha lite roligt. Barn har en förmåga att snabbt kunna skifta mellan
det väldigt sorgliga och det roliga, säger han.
Trots att ett syskon eller en bästis till ett barn som dör kommer att gå igenom
stor sorg och smärta så menar Magne Raundalen att det aldrig är för sent att få en
lycklig barndom och talar om ett par moment som är viktiga. Det första är stödet
från »goda personer« som en mormor, en bra lärare eller någon annan vuxen. Det
kan hjälpa barn att växa upp till väl fungerande vuxna trots att de har haft det mesta
emot sig i sin barndom.
Syskon
Barn klarar inte av att vara i den inten
siva sorgen mer än 20–25 minuter i
taget. Sedan behöver de ha lite roligt.
Barn har en förmåga att snabbt kunna
skifta mellan det väldigt sorgliga och
det roliga.

Barn och ungdomar som förlorat ett syskon i cancer hamnar ofta i kläm. Föräld
rarna är naturligtvis mycket upptagna av sin sorg. Det är viktigt att stötta syskonen
i skolan och att man har förståelse för att de påverkas av sorgen på olika sätt. Barns
sorgreaktioner liknar vuxnas, men det finns skillnader. En förlust innebär ett större
hot för ett barn, eftersom barnet är mer beroende av sin omgivning. Barn kan bli
oroliga för att något mer ska hända dem själva eller deras familj. Barn har inte hel
ler tillräckligt med erfarenheter för att förstå sina reaktioner. De kan tro att deras
känslor och tankar är onormala.
Det är vanligt att barn och ungdomar känner skuld. De kan ångra något de sagt
eller gjort, eller inte gjort. De kan också känna skam för något de tänkt.
Barn visar inte alltid vad de känner. En del kan bli slutna och undviker kontakt
med familj och vänner. Andra uppträder som om ingenting har hänt. Orsakerna
kan vara flera. Barnet kanske vill prata, men upplever det som om ingen vill lyssna.
Barnet kan vilja skydda de vuxna genom att inte oroa dem.
Men det kan också vara så att barnet behöver en paus i sorgearbetet. Barn orkar
inte med så mycket starka känslor i taget. Ett barn som sörjer kan få svårt att sova,
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bli ängsligt och vägra att gå till skolan. Ungdomar kan känna att allt är meningslöst
och förlora sin tro på framtiden. Sorg kan också ta sig uttryck i vrede. Barnen kan
vara arga för att just de har drabbats. Om någon har dött kan de vara arga på den
döde för att hon eller han försvann och på sig själva för att de inte förhindrade det.
Ilskan kan riktas mot vårdpersonal för att de inte lyckades rädda livet på den barnet
höll av. Den kan också riktas mot andra vuxna som försöker hjälpa.
En syster berättar i ett brev hur hon kände det när hennes lillebror dog:
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»Saknaden efter min bror
Jag kom in på barnavdelningen och pappa satt i ett rum med två läkare och jag
såg genom glasdörren att pappa hade gråtit. Jag satte mig i soffan bredvid pappa
och fick veta att min lillebror hade leukemi. Jag trodde knappt mina öron, jag trodde
att läkarna satt och ljög för mig. Men tyvärr var det dagens sanning.
Eftersom vi bor på Gotland så fick mamma, pappa och mina bröder flyga nästa
dag till Karolinska sjukhuset i Stockholm och jag och min syster var kvar på ön för
att ta hand om huset.
Vi bodde inte mycket hemma på Gotland under de månader som min bror var
på sjukhuset, men han fick komma hem ett tag innan det var dags för benmärgs
transplantationen och då fick han pendla till Stockholm fram och tillbaka.
Dagarna då han fick vara hemma var underbara, det syntes inte att han var
sjuk. Han kunde vara med sina kompisar och familjen som vanligt, men man var
rädd hela tiden att det skulle hända något när han var hemma på »permission«.
(Pojken genomgick sedan flera svåra incidenter som han klarade men till sist hjälpte
ingenting.)
Den 6 mars kl. 00.45 somnade han in och jag hoppas att han har det bra där
han är nu. Det går inte att beskriva i ord hur mycket jag saknar honom och aldrig
kommer jag att glömma honom. Man kan inte fatta vad som har hänt och varför
det blev så här. Varför kunde han inte få stanna kvar hos oss? Det är två år nu
sen han gick bort och ibland så är det så jobbigt när det är de här helgerna och när
alla i familjen fyller år. Jag hoppas att det kommer gå lättare längre fram men det
kommer alltid att göra ont när jag tänker på min kära bror.
Jag kommer alltid att älska honom.«

Stöd från skolan viktigt
Om eleven dör kan det ta lång tid innan arbetskapaciteten återgår till normal nivå
för syskon eller nära vänner. En elev som sörjer kan ha svårt att koncentrera sig. I
skuggan av förlusten kan allt annat kännas oviktigt. En del drömmer sig bort från
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Det är viktigt att barnen har vuxna
personer runt sig som stöttar dem i
sorgearbetet.

klassrummet, andra uteblir helt och hållet. Det kan gälla till exempel när ett syskon
har dött eller en bästa vän, en pojk- eller flickvän. Ordna ett möte för att diskutera
studierna med elev och föräldrar. Det är skolans ansvar att ge eleven det extra stöd
som hon eller han behöver. För någon kanske det räcker att få hjälp med läxläsning,
medan en annan behöver stödundervisning. Skolan bör vara generös när det till
exempel gäller att göra om prov.
Problemen varar ofta längre än vad lärare förväntar sig. Det kan ta både ett och
två år innan eleven har full arbetskapacitet igen. Ibland räcker inte det stöd som
skolans personal kan ge. Då behöver eleven få kontakt med barn- och ungdoms
psykiatrin eller en ungdomsmottagning. Sorg sätter sig ofta i kroppen. Därför kan
eleven till exempel behöva massage eller sjukgymnastik.
Skolpersonalen behöver också stöd
Även skolans personal behöver stöd i en krissituation. Att vara den som ska hjälpa
kan vara tungt och påfrestande. Lärarna måste få utbildning i hur man samtalar i
svåra situationer. De kan också behöva handledning och avlastning från sina vanliga
arbetsuppgifter, så att de kan ägna mer tid åt elever som drabbats hårt av sorgen.
Kanske någon annan ur personalen kan ta över undervisningen ett tag.
Föräldrarnas saknad

»För mig är det jätteviktigt
att träffa och höras av
med Sofias kamrater. De
är en del av Sofia.«

Brandkatastrofen i Göteborg 1998 ledde till att många skolor miste flera elever och
en del ungdomar miste nästan hela sin vänkrets i ett enda slag. Efter denna drama
tiska händelse har Skolverket gjort en rapport för att dra lärdomar om hur skolan
kan handskas med svåra kriser där barn och ungdomar är involverade.
Här följer utdrag ur en intervju med en mamma om sorgen efter dottern som
dog i Göteborgsbranden:
» Min dotter gick inte i skola i Göteborg. Hon gick naturbruksgymnasium i Halm
stad och bodde där i veckorna. På söndagen hölls en minnesstund i kyrkan där och
en brandman från Göteborg kom och berättade om branden. På tisdagen var vi
i skolan och städade ur hennes rum. Men det var ingen på skolan som tog hand
om oss. Eleverna som bodde tillsammans med henne hade det jobbigast. De har
fortsatt att bry sig och skickade blommor på hennes födelsedag och på årsdagen av
begravningen. Jag vet inte om det finns kvar några spår i skolan av henne. Vi fick
en minnesbok som eleverna har gjort. För mig är det jätteviktigt att träffa och höras
av med hennes kamrater. De är en del av min dotter.«
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För en del föräldrar till ett barn som dött kan det vara viktigt att, precis som Sofias
mamma, hålla kontakten med barnets vänner. De flesta uppskattar att lärare och
kamrater kommer till begravningen.
Barncancerföreningarnas »Visommist-grupper« fyller en stor uppgift. Det är
beskrivet både av föräldrar och i vetenskaplig litteratur att det bästa stödet för
många föräldrar är just kontakten med andra föräldrar i samma situation.
På sidan 84 i boken hittar du adresser och telefonnummer till barncancerfören
ingarna runt om i landet.
Religiösa samfund kan hjälpa till
Religiösa samfund har lång erfarenhet av sorgearbete och kan ofta vara till hjälp när
en elev dör. Många församlingar har skolteam som arbetar med elevstöd. Informa
tion och ritualer är av stor betydelse när en elev dött.
Det är viktigt att skolan gör en symbolisk markering och att man gör det snabbt.
Man måste gå ut och tala om för de andra eleverna vad som har hänt och visa att
skolan sörjer.
Det kan ske genom att utlysa en tyst minut och framför allt genom att ordna ett
rum där kamraterna kan tända ljus och minnas den som dött och gråta tillsammans.
Det behövs också praktiska arrangemang som bullar, dricka, pappersnäsdukar, ljus
och blommor. Skolan, kyrkan, kurator, familj och vänner brukar alla kunna bidra.
Skolans kristeam bör finnas med och gå med eleverna genom sorgearbetet. De
pratar med dem om hur sorgen ser ut, att den går i vågor och att om man tränger bort
sorgen i början kan den komma senare när man inte räknar med det. Det är viktigt
att vara lyhörd för de olika elevernas behov. En delad sorg kan stärka gemenskapen
mellan eleverna om de får stöd, men den kan också splittra om de inte får hjälp. ■
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»Skolans kristeam bör
finnas med och gå
med eleverna genom
sorgearbetet.«

Förslag till krisplan för skolan när en elev har dött
Åtgärd

Vem

När

Hur

Kontakt med den döda
elevens hem

Mentor, klassen
rektor och krisgrupp

Snarast

Diskutera hur och om
en minnesstund på skolan

Information till lärare och
övrig personal

Rektor

Omedelbart

Genomgång av vad som
skett + krisplan

Information till klassen och
övriga elever

Mentor + krisgruppen

Snarast

Ge fakta om vad som
skett, ge utrymme att visa
känslor. Denna information
måste upprepas

Upprätta ett musik-/dikt-/
bildrum

Krisgruppen

Snarast

Ge skolans elever möjlighet
att bearbeta på olika sätt

Informera i eventuella
syskons klass/er

Mentorer

Omedelbart

Ge syskon stöd och tid

Jourrum för samtal

Krisgrupp

Snarast

Elever och personal behö
ver samtala i känd miljö

Handledning till personal

Rektor

Omedelbart

Grupphandledning/enskild
efter behov. Det är tungt
att vara »hjälpare«

Kontinuerlig uppföljning av
samtliga punkter

Rektor

Närmaste året

Lyhördhet och förståelse
för sorg hos syskon, kam
rater och skolans personal
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Exempel på en krisplan ur »Beredskapsplan för skolan«
efter Atle Dyregrov, Rädda Barnen
Börja direkt arbeta efter krisplanen när ni fått beskedet om att ett barn har cancer.

1. Rektor samlar krisgrupp och utvald nyckelpersonal.
2. Krisgrupp/nyckelpersonal, eventuellt i samarbete med konsultsjuksköterska
eller annan barnonkologisjuksköterska, underrättar:
Familjen
• om skolans vidare åtgärder
Klassen och andra elever (med läraren, familj och elev)
• om sjukdomen
• om skolans vidare åtgärder
• om klassrumssamtal påföljande dag
• om besök på sjukhus
Övriga lärare
• om fakta kring sjukdomen
• om vilka stödåtgärder som sätts in
• om planer för vidare åtgärder
Expeditionspersonalen

3. Bedömning av effekter.
Krisgruppen gör en bedömning av händelsens omedelbara effekter på elever, personal
och övriga (finns syskon?). Vilka elever och lärare som har behov av särskild uppföljning
och hjälp. Behovet av hjälp utifrån.

4. Stöd i klassrummet.
Skriftlig information utformas/mångfaldigas, dels som komplement till den muntliga infor
mation som tidigare förmedlats till eleverna, dels för att informera föräldrar. Obs! Familjen
bestämmer om information ska gå ut eller ej. Samråd alltid med familjen.

5. Stöd till berörda lärare.
6. Möte.
Bestäm ett möte med skolans personal för att diskutera planerna. Alla lärare i berörda
klasser deltar i mötet.
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7. Om eleven tillhör en klubb, organisation eller liknande.
Kontakta laget eller klubben för samordning av uppföljningen.
Inställ inte träningspass eller aktiviteter men berätta kort om vad som hänt.
Ha ett samtal med elevens närmaste vänner.

8. Uppföljning under de närmast följande dagarna.
Inled påföljande dag med en utvärdering av den föregående och gå igenom planerna för
dagen.
Anordna klassamtal för att gå igenom det inträffade.
Anordna gruppsammankomster för särskilt starkt berörda barn.
Låt klassen besöka sjukhuset, om möjligt. Skriv, rita eller teckna annars.
Håll ett personalmöte vid dagens slut. Förmedla aktuell information och redogör för vidare
planering, hjälp lärarna att uttrycka sina egna tankar och reaktioner, informera om möjlig
heterna att följa upp vad som hänt.
Kontakta familjen för att uttrycka skolans medkänsla och erbjuda stöd.

9. Hjälp syskon och nära vänner att återgå till normala rutiner.
10. Låt lärare besöka eventuella syskon i hemmet.
Planera återkomsten till skolan och diskutera särskilt sådant som syskonen oroar sig för,
diskutera kontakten mellan klass/skola och föräldrar, planera elevens återkomst till skolan
och hur kontakten mellan elev och skola kan upprätthållas under sjukhusvistelse och kon
valescenstid.

11. Extra stöd.
I de fall där syskon eller nära vänner får problem i skolan, överväg att reducera arbetets
omfattning och erbjud barnen extra hjälp.

12. Barn med särskilt behov av stöd.
Se till att lärarna inhämtar sådan information som säkrar att elever med behov av särskilt
stöd får den hjälp de behöver (till exempel barn som tidigare upplevt traumatiska förluster,
barn med speciellt känslig personlighet etc).
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Adresser
Konsultsjuksköterskor
Konsultsjuksköterskorna arbetar på lan
dets sex barncancercentrum. De fungerar
som en länk mellan det sjuka barnet,
föräldrarna, skolan och klasskamraterna.
Några av konsultsjuksköterskorna är
särskilt kunniga i problematiken kring
hjärntumörer och arbetar därför bara med
barn med den diagnosen.

Uppsalaregionen
Avdelning 95A
Akademiska Barnsjukhuset
751 85 Uppsala
Telefon: 018-611 58 04

Umeå sjukvårdsregion
Barn 3
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Telefon: 090-785 21 13

Stockholmsregionen
Avdelning Q84
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Q6:04
Karolinska Sjukhuset
171 76 Stockholm
Telefon: 08-517 780 84

Södra regionen
Avdelning 64/62
Skånes universitetssjukhus
Barn- och ungdomsmedicinska
kliniken i Lund
221 85 Lund
Telefon: 046-17 80 99
84 ADRESSER

Västra Götalandsregionen
Avdelning 305
Drottning Silvias Barn- och ungdoms
sjukhus
SU/Östra
416 85 Göteborg
Telefon: 031-343 54 71

Östra Götalandsregionen
BOND
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Telefon: 010-103 13 50

Barncancerfonden
Arbetar för att bekämpa barncancer och
ser till att drabbade barn, ungdomar och
deras familjer får den vård och det stöd
de behöver.
Box 5408
114 84 Stockholm
Besöksadress: Banérgatan 16
Telefon: 08-584 209 00
E-post: info@barncancerfonden.se
Webbadress: www.barncancerfonden.se

Barncancerföreningar
Barncancerföreningarna arbetar självstän
digt inom sina geografiska områden med
följande uppgifter:
• att anskaffa medel för att stödja barn/
ungdomar som drabbats av cancer, eller
sjukdomar med närligganden sjukdoms
bild, samt deras familjer
• att bevaka intressen och rättigheter för
barn/ungdomar som har eller har haft
cancer
• att driva och utveckla kontaktverksam
het för drabbade barn/ungdomar och
deras familjer
• att driva och utveckla kontaktverksam
het för föräldrar och syskon till barn/
ungdomar som avlidit i cancer
• att informera om framsteg och nya rön
inom området barncancer.

Barncancerföreningen Norra
Storgatan 76
903 33 Umeå
Telefon: 090-14 38 05

Barncancerföreningen Mellansverige
Box 1315
751 43 Uppsala
Telefon: 018-10 15 55

Barncancerföreningen i Stockholmsregionen
Box 76
101 21 Stockholm
Telefon: 073-976 15 86

Barncancerföreningen Östra Götaland
Västra vägen 32
582 28 LINKÖPING
Telefon: 013-31 08 24

Barncancerföreningen i Västra Sverige
Lådspikaregatan 24
416 80 Göteborg
Telefon: 031-84 51 03

Barncancerföreningen Södra

Ågrenska vistelser på temat barncancer
med olika inriktningar.
Ågrenska
Box 2058
436 02 Hovås
Besöksadress
Lillövägen, Lilla Amundön
Telefon: 031-7509100
E-post: agrenska@agrenska.se

Box 50522
202 50 Malmö
Telefon: 046-25 21 21

Övriga
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
SPSM, är ett statligt stöd till skolor i
deras arbete med elever med någon
funktionsnedsättning. Man kan genom
myndigheten få kostnadsfri rådgivning
och fortbildning. Detta gäller både kom
munala och fristående skolor.
Telefon: 010-473 50 00
E-post: spsm@spsm.se
Webbadress: www.spsm.se

Ågrenska – nationellt kompetens-
center för sällsynta diagnoser
Ågrenska är ett kompetenscenter där per
soner med sällsynta diagnoser och deras
familjer får träffa andra i liknande situa
tion och experter på sjukdomen. Tillsam
mans med Barncancerfonden anordnar
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Litteraturtips
Fakta om cancer
Cancer hos barn och tonåringar
Barncancerfondens skrift om olika
former av barncancer. Beställ på
www.barncancerfonden.se

Barncancerfondens faktablad
går att ladda ner både på svenska
och på andra språk från
www.barncancerfonden.se

Det blir aldrig som förr: en bok om
människor och cancer
Karin Alfredsson och Jacob Forsell, Nor
stedts

Ågrenskas nyhetsbrev
Sammanfattningar av utbildningsdagarna
som Barncancerfonden haft på Ågrenska
för olika barncancersjukdomar går att
ladda ner på www.agrenska.se och
www.barncancerfonden.se

Krishantering
Beredd på det ofattbara. Om krisberedskap och krishantering i skolor
Skolverket

Beredskapsplan för skola. Barn i sorg
Atle Dyregrov, Rädda Barnen

Krishantering i praktiken
Regina Birkehorn, Meyer

86 LITTERATURTIPS

Skolornas krisberedskap och arbete
med krishantering efter naturkatastrofen i Sydostasien, Skolverket

Möjligheterna finns: om hjälp för
barn med läs- och skrivsvårigheter
och andra inlärningsproblem

Kris och katastrof – en handbok för
skolan
Andersson & Ingemarsson, Liber

Birgitta Sohlman, Sama

När det krisar i skolan – en handledning vid kris och katastrof

Upptäck, förstå, hjälp barn i
riskzonen: en handledning för
föräldrar och lärare: för hem,
skola och förskola

Nordblom & Magnusson Rahm, Gothia

Mark Selikowitz, Påfågeln

Inlärning
Metodhandbok – pedagogiskt stöd
för elever med förvärvad hjärnskada
Cristina Eklund, utgiven av Barncancer
fonden tillsammans med Hjärnskadeför
bundet Hjärnkraft och Folke Bernadotte
regionhabilitering

Kognitiva och psykosociala
sena komplikationer till följd
av barncancer
Ingrid Tonning-Olsson, Barncancerfonden

Sena komplikationer efter
sjukdom och behandling till följd
av barncancer
Lars Hjorth (red), Barncancerfonden

Barn med koncentrationssvårigheter
Björn Kadesjö, Almqvist & Wiksell

Barn med förvärvade hjärnskador

Barn som är annorlunda: hjärnans
betydelse för barnets utveckling

Anne Vibeke Fleischer, utgiven av Folke
Bernadottehemmet, Akademiska barn
sjukhuset

Anegen Trillingsgaard (originalutgåva),
Ingvar Lundberg, Emil Kruuse, Lars
Norén, Ulrika Nettelbladt, Marianne Ors
(red), Studentlitteratur

Lär in: inspirationsbok för lärare och
föräldrar
Pia Wallenkrans, Warne

Barnet och sjukvården – erfarenheter
från barnonkologin
Anders Kreuger (red), Studentlitteratur

Doktorn kunde inte riktigt laga mig:
barn om sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan hjälpa
Christina Renlund, Gothia Förlag

Om sorg
Sorg i familjen – vad händer med
barnen?
Utgiven av Svenska föreningen för psykisk
hälsa

Skolan och elever i sorg
Steinar Ekvik, Studentlitteratur

Barnet i mötet med livets mörka
sidor
L. Björklund & B. Eriksson, Verbum

Barn i sorg
Atle Dyregrov, Studentlitteratur

Att ta avsked – ritualer som hjälper
barnet genom sorgen
Atle Dyregrov, Gothia Förlag

Sorg hos barn: en handledning för
vuxna
Atle Dyregrov, Studentlitteratur

Stöd för barn i sorg
Göran Gyllenswärd, Rädda Barnen

Döden är livsviktig: Om livet, döden
och livet efter döden
Elisabeth Kübler-Ross, Natur & Kultur

Flickan med de röda skorna

Hallå Eller!

Hannah Housden, Bra Böcker AB

Robert Bagiu, Barncancerfonden

Den vita tigern

Nästan precis som vanligt

Johan Fellenius, Barncancerfonden

Katarina Brolin, Barncancerfonden

Efter flera tusen rad

Jag saknar dig, jag saknar dig

Reidar Ekner, Författarförlaget

Peter Pohl, Rabén & Sjögren

Kämparnas konung

Så känns sorg

Helen S. Wirén, Barncancerfonden

Mattias Danielsson och Caroline Ginner,
Rabén & Sjögren

Det är ju cancer
Anki Wide Karlsson, Hjalmarsson & Hög
berg Bokförlag

Bröderna Lejonhjärta

Lästips för äldre barn

Lästips för yngre barn

Men jag då!

Eugen och den dumma knölen

Bente Bratlund, Hegas

Anna Sommer och Michael Grotzer,
Barncancerfonden

Innan jag dör
Jenny Downham, Brombergs Bokförlag

Kan jag dö, mamma?
Ingrid Edgardh, Alfabeta

När Annas syster blev sjuk
Anki Wide Karlsson, Barncancerfonden

Ett litet hål i mörkret
Ingrid Olsson, Tiden

Farmor och paradiset
Victoria Hammar, Rabén & Sjögren

Bara molnen flyttar stjärnorna
Torun Lian, Rabén & Sjögren

Nora från Ingenstans
Thomas Lyrevik, Opal

Bland fimpar och rosor
Viveca Sundvall, Rabén & Sjögren

Lästips för vuxna

Astrid Lindgren, Rabén & Sjögren

Flyg Engelbert
Lena Arro, Rabén & Sjögren

I taket lyser stjärnorna
Johanna Thydell, Natur & Kultur

Örjan – den höjdrädda örnen
Jens Klinting, Rabén & Sjögren
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Adjö, herr Muffin

Bara molnen flyttar stjärnorna

Ulf Nilsson, Bonnier Carlsen

Torun Lian

Beställ från vår webbplats

Länktips

Här är ett urval av material som
ges ut av Barncancerfonden.
Läs mer om dem och beställ på
www.barncancerfonden.se.

Roy
Gro Dahle, Bokförlaget Daidalos

Alla döda små djur
Ulf Nilsson, Bonnier Carlsen

Min farfar och lammen
Ulf Nilsson, Sveriges begravningsbyråers
förbund

www.barncancerfonden.se
Fakta, artiklar och litteraturtips
om barncancer.

www.bris.se
Stödverksamhet för barn och vuxna.

www.cancerfonden.se

Metodhandboken
Familjehandboken
Cancer hos barn och tonåringar
Medicinska skrifter

Fakta om cancer i allmänhet och littera
turtips.

Eugen och den dumma knölen

www.raddabarnen.se

När Agnes fick leukemi

Ulf Stark, Alfabeta

Rädda Barnen har litteratur och andra
tips till lärare om barn i kris med mera.

Nästan precis som vanligt

Filmtips

www.spadbarnsfonden.se

Du kan också prenumerera på vår
tidning »Barn & Cancer«.

Agnes och ljuset
Bo R. Holmberg, Rabén & Sjögren

Min syster är en ängel

Livet i skolan och på sjukhuset – berättelser om hur det är att leva med
cancer
Barncancerfonden

I taket lyser stjärnorna

Anordnar seminarier om hur man möter
barn och ungdomar i sorg.

www.agrenska.se
Ågrenska (kompetenscenter för sällsynta
diagnoser) anordnar utbildning för famil
jer och skolpersonal.

Linn Gottfridsson och Lisa Siwe

www.spsm.se
Allt för min syster
Nick Cassavetes

Specialpedagogiska skolmyndigheten
arbetar med rådgivning till skolan.

www.skolverket.se
Här finns skollagen och rapporter om
krishantering, skolans ansvar etc.
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När Annas syster blev sjuk

Hallå Eller!

Filmen »Livet i skolan och på sjukhu
set« kan beställas av dig som har ett
drabbat barn i skolan. Kontakta Barn
cancerfonden för med information.

Ordlista och sjukhusbegrepp
A
Agranulocyros: Frånvaro av granulocyter
på grund av minskad bildning eller att fler
vita blodkroppar förstörts.
Akut lymfatisk leukemi (ALL): Leukemi
som drabbar lymfocyterna, en viss typ av
vit blodkropp.
Akut non lymfatisk leukemi (ANLL):
Leukemi från någon annan blodkropp än
lymfocyter.
Akut myeloisk leukemi (AML): Leukemi
som enbart drabbar granulocyterna, en
viss typ av vit blodkropp.
ALAT: Alanin-amino-transferas, ett enzym
från levern som kan mätas i blodet och
ger upplysning om leverfunktionen.
Albumin: Viktigt äggviteämne i blodet.
ALL: Akut lymfatisk leukemi, det vill säga
en leukemi som drabbar lymfocyterna.
Allogen transplantation: Från en annan
individ. Används mest vid benmärgstrans
plantation, då man får benmärg från en
annan individ.
Alopeci: Håravfall.
AML: Akut myeloisk leukemi, det vill säga
en leukemi som drabbar granulocyterna.

Anemi: Blodbrist, det vill säga brist på
röda blodkroppar eller att de röda blod
kropparna innehåller för lite av blodfärg
ämnet hemoglobin.

ASAT: Aspartaraminotransferas, ett
enzym som kan mätas i blodet och ger
en uppfattning om leverfunktionen.

ANLL: Akut non lymfatisk leukemi, en
leukemi från någon annan blodcell än
lymfocyter.

Autolog: Från samma individ. Används
mest när man talar om transplantation,
till exempel autolog benmärgstransplan
tation där man tar ut benmärgen, sedan
behandlas patienten och därefter återförs
benmärgen.

Antibiotika: Läkemedel som hämmar
tillväxten av eller dödar bakterier.

B

Anestesi: Se narkos.

Antidot: Motgift, används till exempel när
man vill avbryta effekten av en medicin.
Antiemetikum: Medel mot illamående.
Antigen: Ett ämne som orsakar bildning
av antikroppar.
Antikropp: Ett äggviteämne som bildas
av lymfocyterna och deltar i kroppens
försvar.
Aorta: Stora kroppspulsådern, det stora
blodkärl som för ut syresatt blod från
hjärtat.
Aplastisk anemi: En sjukdom som
drabbar benmärgen och gör att blodbild
ningen upphör eller minskar.
APTT: Aktiverad partiell tromboplastintid,
det vill säga ett prov på hur blodet koa
gulerar.
Artär: Blodkärl som för syresatt blod.

Barnkirurg: Läkare som opererar. Till
barncanceravdelningarna finns barnki
rurger som är specialiserade på tumörki
rurgi.
Barnonkologi: Läran om cancersjuk
domar hos barn.
Benign: Godartad.
Benmärg: I benmärgen tillverkas alla
slags blodceller. Benmärgen finns inuti
skelettets håligheter, till exempel i våra
armar, ben och kotor.
Benmärgsprov: Provtagning från ben
märgen. Görs oftast genom att med en
nål suga ut benmärg, oftast från höftbe
net.
Biopsi: Provtagning för undersökning av
delar från levande vävnad i mikroskop. Till
exempel benmärgsbiopsi, då man tar ut
en liten bit av benmärgen för att under
söka i mikroskop.
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Blaster: Omogna celler.
Blododling: Blodprov för att undersöka
om det finns bakterier eller svamp i blo
det.
Blodplasma: Den del av blodet som
återstår när blodcellerna är borttagna.
Om man tar bort alla blodkroppar från
blodet blir det kvar en gulaktig, lättfly
tande vätska som innehåller en mängd
ämnen, det är blodplasma.
Blodplättar: Trombocyter.

Cerebrospinalvätska: Den vätska som
omger hjärnan och ryggmärgen, kallas
också lumbalvätska eller spinalvätska.

Dropp: Någon form av vätska i flaska
eller påse som ges in i ett blodkärl via en
slang.

CNS-tumörer: Tumörer i centrala nerv
systemet, som omfattar hjärnan, förläng
da märgen och ryggmärgen.

E

CRP: C-reaktivt protein. Ett äggviteämne
i blodet som stiger vid infektion eller
inflammation.
CVK: Se venkateter.

Blodserum: Se serum.

Cytostatika: Läkemedel som hämmar
celldelning.

Blodstatus: Analys av blodet, oftast Hb,
vita och trombocyter.

D

Blodtransfusion: Tillförsel av blod eller
blodkomponenter som dropp.
BT: Blodtryck.

C
Cancer: Används idag som en sam
manfattande term för elakartade tumörer
med förmåga att självständigt växa och
sprida sig i kroppen.
Cancerogenes: Uppkomst av cancer.
Cave: Betyder varning, undvik. Latinsk
benämning som ofta används i medicin
språket.
Cellgift: Se cytostatika.
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Dagvård: Behandling eller undersökning
som tar flera timmar, men som ändå inte
kräver övernattning på sjukhus.
Datortomografi: En datortomograf är
en särskild sorts röntgenapparat. Vid
en vanlig röntgenfotografering sänds en
röntgenstråle genom din kropp. Vid en
datortomografi sänds röntgenstrålarna in
från olika vinklar.
Diagnostik: Sjukdomsbestämning.
Dietist: Kan med sina specialkunskaper
om kost ge matråd utifrån den enskildes
diagnos och individuella behov.
Diff eller differentialräkning: Metod
där man i mikroskopet räknar mängden
av olika sorters vita blodkroppar.

Emla: Bedövningssalva, ibland också
kallad trollsalva. Används för att minska
eventuell smärta.
Endokrinologi: Läran om kroppens till
verkning, utsöndrande och påverkan av
hormoner.
Epidemiologi: Läran om sjukdomars
orsaker, utbredning och konsekvenser i
befolkningen.
Enteral nutrition: Att matas med hjälp
av sond.
Erytroblast: Omogen röd blodkropp.
Erytrocyt: Röd blodkropp.
EVF: Erytrocytvolymfraktion, ett mått på
hur stor del av blodet som utgörs av röda
blodkroppar.

F
Farmakologi: Läkemedelslära i vid
mening.

Fibrinogen: Ett äggviteämne i blodplas
man som har betydelse för blodets koa
gulation. Fibrinogen omvandlas till fibrin
och bildar ett nät som trombocyterna
fastnar i och blödningen upphör.
Filgrastim: Se Neupogen.

G
G-CSF: Se Neupogen.
Gammaglobulin: Ett äggviteämne som
produceras av lymfocyter och ingår i
kroppens immunförsvar.
Gammakniv: Koncentrerad strålning som
kan användas på små tumörer i hjärnan.
Gastrostomi: En kateter som går in till
magsäcken från utsidan av buken.
Granulocyt: En typ av vit blodkropp. Till
hör immunsystemet. Skyddar mot virus.

Hematogen: Betyder att något kommer
från blodet, till exempel om en tumör
sprids via blodet talar man om hemato
gen spridning, om en infektion förs runt
via blodet talar man också om hemato
gen spridning.
Hematokritvärde: Ett mått på hur stor
del av blodet som utgörs av röda blod
kroppar, kallas också EVF.
Hematolog: Läkare som är specialist på
blodsjukdomar.
Hematologi: Vetenskapen om blodet
och dess sjukdomar.

Immunsuppression: Tillstånd av mins
kad immunitet.
Immunsystem: Kroppens försvar mot allt
»icke-eget«, som infektion/smitta, främ
mande vävnad och så vidare.
Immunterapi: Behandling som syftar till
att framkalla immunitet.
Intramuskulär injektion: Injektion i en
muskel. Ges vanligen i låret eller skinkan.
Intravenös injektion: Injektion direkt in
i blodbanan.

Hemoglobin: Förkortas Hb, se detta.
Histiocyt: En typ av vit blodkropp som
hjälper till att hålla rent i kroppen genom
att äta upp både bakterier och främ
mande ämnen som vi får i oss.

Gray, Gy: Enhet för strålning.

Histiocytos: Ökad produktion av histio
cyter.

GVH, Graft versus host reaction:
Avstötningsmekanism vid transplantation.

Hjärntumör: Svulst i vävnaderna i hjär
nan eller hjärnhinnorna.

H

HLA-systemet: Human leukocyte anti
gen, ett igenkänningssystem på celler
som är viktigt vid transplantation.

Hb: Hemoglobin, det järnhaltiga, röda
blodfärgämnet som finns i röda blodkrop
par.

HLA-typning: Bestämning av HLA-anti
gen, oftast görs detta genom blodprov.

Hematuri: Blod i urinen.

I

Hodgkins sjukdom: Elakartad tumör i
lymfvävnaderna. En typ av lymfom (se
lymfom).

K
Kateter: Plastslang som förs in i blodkärl
(se venkateter) eller urinrör (se urinkate
ter) eller till exempel används vid sugning
av svalget eller sondmatning.
Kliniskt arbete: Patientnära arbete, som
utförs av sjukvårdspersonal.
Knapp på magen: Se gastrostomi.
Kognition: Logiskt tankearbete, problem
lösning. Motsats till emotion som betyder
känsla.
Konsultsjuksköterskor: Kontaktperson
mellan sjukhuset och hem/skola/hem
sjukvård.

ORDLISTA OCH SJUKHUSBEGREPP 91

Kontrast: Medel som underlättar
bedömning av röntgenundersökningar.
Kurator: Fungerar som stöd åt familjer
na, exempelvis vid frågor om vårdbidrag
och Försäkringskassan.

L
Langerhans Cell Histiocytos (LCH): En
ovanlig och gåtfull sjukdom som uppstår
om ansamlingar av Langerhanska celler
(en sorts histiocyter) uppstår i kroppen.
Många, däribland Barncancerfonden,
betraktar LCH som en cancersjukdom
eftersom den behandlas på liknande sätt
som barncancer.
Leukemi: En grupp tumörsjukdomar i
blodbildande organ. Se vidare Akut lymfa
tisk leukemi, Akut myeloisk leukemi och
Akut non lymfatisk leukemi. Se även ALL,
AML och ANLL.
Leukoblast: Förstadiecell till vita blod
kroppar.
Leukocyt: Vit blodkropp.
Leukocytos: Ökat antal vita blodkroppar
i blodet.
Leukopeni: Minskat antal vita blodkrop
par i blodet.
Likvor: Se cerebrospinalvätska.
Lumbalpunktion, Lp: Provtagning på
ryggmärgsvätska.
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Lymfa: Vätska som cirkulerar i lymfkär
len. Innehåller vita blodkroppar och äggvi
teämnen. Tillhör immunsystemet.
Lymfatisk leukemi: Se ALL.

Monocyt: Typ av vit blodkropp.
Myeloblast: Förstadiecell till vita blod
kroppar.
Myeloisk leukemi: Se AML.

Lymfocyt: En typ av vit blodkropp. Kan
vara av T- eller B-cellstyp. Tillhör immun
systemet.

Myelopoes: Bildning av vita blodkroppar
i benmärgen.

Lymfocytopeni: Brist på lymfocyter i
blodet.

N

Lymfocytos: Ökning av lymfocyter i blo
det.

Narkos (Anestesi): Sövning med hjälp
av mediciner. Nagellack och smycken
måste tas bort innan narkos.

Lymfom: Elakartad svulst av lymfvävnad
oftast i lymfkörtlar. Lymfom kan grovt
indelas i Hodgkins och non-Hodgkins
lymfom.

M
Magnetkameraundersökning: Ger tvär
snittsbilder av kroppen. Med magnetka
mera eller Magnetisk Resonans Tomografi
– MRT som det också kallas, kan hela
kroppen undersökas. Människokroppen
består till största delen av vatten. Vatten
innehåller väteatomer och det är med
hjälp av dessa, tillsammans med ett
mycket starkt magnetfält och radiovågor,
som magnetkameran skapar bilder.
Malign: Elakartad.
Metastas: Elakartad dottersvulst som
består av celler från den ursprungliga
tumören. Kan förekomma i alla organ.

Narkosbedömning: Görs inför sövning
på anestesimottagningen.
Neupogen: Medicin som ökar antalet
granulocyter.
Neuroblastom: Elakartad nervvävnads
tumör.
Neurokirurg: Utför operationer i centrala
nervsystemet (hjärna och ryggmärg).
Neurolog: Diagnotiserar, behandlar och
hanterar patienter med neurologiska
sjukdomar.
Neuropsykolog: Specialiserad psykolog
som arbetar med diagnostisering och
kartläggning av kognitiva funktioner.
Non-Hodgkins lymfom: Elakartad tumör
i lymfvävnaderna. En typ av lymfom.

O
Onkolog: Läkare, specialist på cancer
sjukdomar.
Onkologi: Läran om cancersjukdomar.
Ortoped: Specialist på skelettets och
ledernas sjukdomar.

Perifer venkateter (PVK): En tunn,
mjuk plastslang som med hjälp av en nål
leds genom huden och in i ett blodkärl,
vanligtvis på handryggen eller i arm
vecket. Plastslangen lämnas kvar och det
som syns på huden är ett litet kopplings
stycke och »vingar« som med hjälp av
häfta fästes vid huden.

Osteosarkom: Elakartad svulst, här
stammar från benvävnad.

Petekier: Millimeterstora små blödningar
som förekommer i huden till exempel
munslemhinnan.

P

Plasma: Om man från blodet tar bort
blodkropparna så blir plasman kvar.

PAD: Patologisk anatomisk diagnos.
Resultatet av vad patologen sett på ett
vävnadsprov.
Pancytopen: Samtliga blodkroppar före
kommer i för lågt antal i blodet.
Pas-Port: En liten Port a cath som ope
reras in i armvecket. Ett alternativ framför
allt till tonåringar. Se även venkateter.
Patologi: Läran om sjukdomar och hur
de diagnostiseras genom analys av mole
kyler, celler, vävnader och organ.
Pediatrik: Vetenskapen om barnsjukdo
mar. Jämför pediatriker, barnläkare.
Pediatriker: Barnläkare

Port a cath: Se venport.
Premedicinering: Medel som ges före
narkos för att öka narkosmedlets effekt.
Därigenom kan narkosmedlets dos mins
kas och även dess påverkan efteråt.
Primärtumör: Ursprungssvulst, den väv
nad där den elakartade förändringen först
uppstår.
Prognos: Förutsägelse av en sjukdoms
förlopp.
Protonterapi: Ett sätt att strålbehandla
med större precision där frisk vävnad runt
omkring tar mindre skada än vid konven
tionell strålning.

R
Radiolog: Läkare specialiserad på rönt
gen, ultraljud och magnetkameraunder
sökningar.
Radioterapeut: Läkare som är speciali
serad på strålbehandling.
Radioterapi: Strålbehandling.
Recidiv: Återfall i en sjukdom.
Rehabilitering: Återanpassning till bästa
fysiska, psykiska och sociala situation.
Remission: Återgång, det vill säga för
bättring i ett sjukdomstillstånd.
Resistent: Okänslig eller motståndskraf
tig mot en viss behandling.
Retikulocyter: Förstadium till röda blod
kroppar.
Retinoblastom: Elakartad tumör i ögon
hos små barn.
Ryggmärgsprov: Se lumbalpunktion.
Röda blodkroppar: Del av blodet. Inne
håller hemoglobin, järnrikt protein som
tar upp syre. Transporterar syre från lung
orna ut i kroppens celler.

S
Sedering: Lugnande medel kan ges vid
vissa undersökningar. Det betyder att bar
net inte sövs men blir mindre oroligt.
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Sekundär tumör: Om en ny tumör av
annat slag uppstår kallas denna sekundär
tumör.

Splenektomi: Borttagande av mjälten.

U

Splenomegali: Mjältförstoring.

Sena komplikationer: Sena biverk
ningar, biverkningar av sjukdom och
behandling som visar sig först efter det
att behandlingen avslutats.

Stamcell: Omogen ursprungscell, som i
kroppen mognar till olika typer av celler.

Urinkateter: Plastslang som förs in i
urinröret upp till urinblåsan för att avhjäl
pa svårigheter att kissa.

Sepsis: Bakterier i blodet (blodförgift
ning). Behandlas med antibiotika intra
venöst.

Symptom: Sjukdomsyttring.

Serum: Om man från blod tar bort blod
kroppar och fibrinogen blir det serum
kvar.
Serumalbumin: Se albumin.
Sjukgymnastik: En sjukgymnast brukar
vara knuten till avdelningen.
Sjukhusskola: Alla som går i skola har
rätt till undervisning på sjukhuset. Det är
viktigt att eleven får arbeta i sina egna
skolböcker, så ta med dem. Undervis
ningen sker i sjukhusskolans lokaler eller
på avdelningen.
Solida tumörer: Anhopning av cancer
celler. Till skillnad från leukemier där can
cercellerna finns i blodbildande organ.
Sondmatning: Flytande föda (sondväl
ling) som ges i en plastslang via näsan
ner till magsäcken. Sond används när
man av någon orsak inte kan äta och
dricka så mycket som man behöver.
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Stamcellstransplantation: Överföring
av stamceller i behandlingssyfte.

Strålbehandling: Se radiologi.

T
Thymus: Ett organ som ligger under
bröstbenet uppe vid halsen. Det finns när
man är ung och det har stor betydelse för
bildning av T-lymfocyter. Försvinner när
man blir äldre. På svenska kallas thymus
för brässen.
Toxisk: Giftig.
Transplantation: Överförande av levande
vävnad från en plats i kroppen till en
annan plats i kroppen, eller från en indi
vid till en annan individ.
Trombocyt: Blodplätt. Typ av blodkropp
som är nödvändig för att blodet ska koa
gulera.
Trombocytopeni: Minskat antal trom
bocyter.

VW
Ven: Blodkärl som för blodet tillbaka till
hjärtat. Artär för syrerikt blod från hjärtat
ut i kroppen.
Venkateter: Plastslang införd i ett blod
kärl (ven) för att användas vid blodprov
stagning och vid givande av medicin och
vätska, så kallad »dropp«.
Venport (Port a cath): En dosa som
opereras in under huden med förbindelse
till ett blodkärl. För att ge läkemedel,
vätska, blod samt för provtagning.
Venkateter, central (CVK): En plast
slang som opereras, via huden, in i ett
större blodkärl än de vi har på handryg
gen eller armvecket. Det som syns är en
tunn slang på huden, vanligtvis under
nyckelbenet, med ett kopplingstycke dit
spruta eller droppslang kopplas.
Vita blodkroppar: Del av blodet som för
svarar oss mot infektioner.
Wilms tumör: Elakartad njurtumör hos
barn.

Checklista för lärare
❑❑ Du måste inte klara av allt själv. Det finns hjälp
att få; kurator, präst, specialpedagog, barncan
cerförening på din ort, barnonkologiskt centrum
i din region, sjukhusskola mm.
❑❑ Kontakta konsultsjuksköterskan vid det barncan
cercentra där eleven behandlas.

klipp ut och kopiera!

❑❑ Ta kontakt med sjukhusskolan vid det sjukhus
där eleven behandlas.

❑❑ Meddela/förbered vikarier om det finns en drab
bad elev i klassen.
❑❑ Se möjligheterna till att ta upp existentiella frå
gor. Viktigt att fånga upp elevernas funderingar
kring sjukdom, smärta och sorg.
❑❑ Uppmuntra klasskamraterna att hålla kontakt
med det sjuka barnet när de inte är i skolan. Ett
sätt är att klassen skickar veckorapporteringar
till den sjuke kamraten.

❑❑ Uppmana skolan att ta fram en krisgrupp. Varje
skola har en krisplan.

❑❑ Glöm inte syskonen!

❑❑ Anpassa studiegången efter barnet och ställ
adekvata krav.

❑❑ Öka din egen kunskap. Ställ frågor till sjukvårds
personal och läs lämplig litteratur.

❑❑ Speciellt idrottslektionerna kan vålla problem för
barnet. Det är jobbigt att inte orka.

❑❑ Gissa och spekulera inte. Förmedla bara det du
vet.

❑❑ Försök att anpassa lokalerna efter barnets be
hov. Det kan vara jobbigt med täta förflyttningar
under skoldagen.
❑❑ Tänk på att barnet kan vara känsligt för både
lukt och smak.
❑❑ Keps eller mössa kan behöva ersätta det egna
håret även inomhus.
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Sakregister
B
Barncancercentrum 58, 70
Behandling 10
Beredskap 35–37
Biverkningar 12

L
Leukemi 9–10, 15, 70

C
Cytostatika 10, 12, 70, 72

P
Planering 17–19, 24, 36
Psykosociala behov 63

E
Efterreaktioner 41, 42
H
Hemundervisning 15–17, 23, 24,
30–32
Hjärntumör 10, 15, 58, 60, 69, 72
I
Idrott 21–23
Infektioner 12, 20
K
Kirurgi 10–11
Koncentrationsförmåga 42
Konsultsjuksköterskor 58
Kontakt med familjen 15, 58
Krishantering 36
Krisplan 35–37, 76, 81
Krisreaktioner 39–42, 60
– syskons 41, 53
Kulturella skillnader 16
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N
Neuroblastom 10

R
Rehabilitering 69, 72
Religiösa samfund 76, 80
S
Sena komplikationer 67–73
Sexualitet 51
Sjukhusläraren 30–32
Sjukhusskolan 25–26, 32
Skolans ansvar 15–27
Skollagen 16
Skolsköterskan 19–21
Skuldkänslor 39, 42
Sorg 42, 75–80
Strålbehandling 11–13, 70

T
Tips
– för att öka livskvaliteten 32
– när eleven är i skolan 33
– i hemundervisningen 30
Tonåringar 50–51, 61
U
Uppror 49
V
Vrede 42, 50, 78
W
Wilms tumör 10
Ä
Ärftlighet 57

Barncancerfonden
är en ideell verksamhet vars största och viktigaste uppgift är att
stödja forskningen kring barncancer. Verksamheten bedrivs
endast tack vare gåvor och testamenten från privatpersoner,
organisationer och företag, eftersom Barncancerfonden inte
uppbär något stöd från stat, landsting eller kommuner. Sedan
starten 1982 har Barncancerfonden finansierat forskningen med
närmare en miljard och idag får omkring 140 forskare någon
form av forskningsstöd från Barncancerfonden.
barncancerfonden ger även stöd till utbildning och fortbildning av vårdpersonal inom barnonkologin för att underlätta
behandlade barns och ungdomars liv under och efter behandling. Fonden ger också de familjer som har, eller har haft, ett cancerdrabbat barn möjlighet till vård och rekreation.
barncancerfonden har också till syfte att genom olika informationsinsatser öka kunskapen om barncancer och påverka
attityder, för att på så sätt förbättra villkoren för de cancersjuka
barnen och deras familjer.
du kan stödja vår verksamhet på olika sätt, både genom direkta
gåvor eller genom att till exempel köpa våra produkter. Du kan
också starta en egen insamling på vår webbplats. Läs mer om hur
du stödjer oss på www.barncancerfonden.se.

Denna handbok är till för lärare och annan skolpersonal och
kan användas när en elev drabbas av cancer. Även lärare i
klasser som inte är direkt drabbade har nytta av »Plötsligt
händer det«. Den är utformad så att du enkelt hittar det
avsnitt som är aktuellt. Tanken är att du ska kunna läsa precis
det du behöver för ögonblicket och därför finns viss informa
tion på flera ställen.
Skolan och läraren spelar en viktig roll i det sjuka barnets
liv. Det är skolans ansvar att se till att det sjuka barnet har
möjlighet att gå i skolan så ofta eleven kan och orkar. Hand
boken innehåller tips om hur det går att anpassa skoluppgif
terna så att de passar det sjuka barnet, berättar om hemunder
visning och sjukhusskola samt hur återanpassningen till den
normala skolgången kan underlättas.

Box 5408, Banérgatan 16, 114 84 Stockholm
Telefon 08-584 209 00, Fax 08-584 109 00
info@barncancerfonden.se, www.barncancerfonden.se
Plusgiro 90 20 90-0, Bankgiro 902-0900

