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med cancersjuk a barn och ungdomar

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 över 750 miljoner kronor 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.
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Tack
Tanken med boken är att den ska kunna användas praktiskt och ge stöd till drabbade familjer i en svår situation. Det hade inte varit möjligt att skriva boken utan
alla de familjer som medverkat med synpunkter, tips och erfarenheter.
Ett stort tack till alla familjer som hört av sig till oss när vi skulle göra Familjehandboken. Era bidrag har varit ovärderliga. Ni har delat med er av det ni varit
med om och det kommer att hjälpa andra familjer som drabbas. Alla som bidragit
är inte namngivna i boken, men bokens innehåll bygger på vad ni alla har bidragit
med under intervjuerna som gjordes mellan 2003 och 2007.
Tack också till barncancerläkaren och författaren Ildikó Márky för faktagranskning och språkråd, dietisten Elisabeth Sjöqvist för hjälp med matkapitlet, sjuksköterskan Lena Högberg och barncancerläkaren Gustaf Ljungman vid
barnonkologen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, för avsnittet om smärtlindring, sjuksköterskan och syskonsamordnaren Margaretha Nolbris för synpunkter
till syskonkapitlet, kurator Ebba Posse för översyn av ekonomikapitlet, professorn
i katastrofpsykologi Tom Lundin för hjälp med kapitlet om kriser, konsultsjuksköterskor inom barncancervården och alla andra som bidragit med sin kunskap
och kloka synpunkter.
Jag har även haft stor nytta av Barncancerfondens skrifter, böcker och tidningar,
den norska barncancerföreningens material, Rädda Barnens skrifter »Sjuka barn i
familjen«, Cancerfondens webbplats med mera.
Lena Nordlund, författare och redaktör
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Stöd till familjer
Det har länge funnits ett behov hos de familjer vars barn drabbas av cancer att få
vägledning och att få ett stöd i praktiska och känslomässiga frågor.
Det är skälet till att Barncancerfonden nu ger ut denna familjehandbok. Den
bygger på de erfarenheter som de drabbade familjer har. Här finns intervjuer,
fakta och goda råd för att ge familjerna något att luta sig emot när hela tillvaron
vänds upp och ned.
Det är vår förhoppning att Familjehandboken ska spridas till alla de som är
berörda: föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och alla andra som vill veta mer
om hur man klarar vardagen mitt i kaoset.
Olle Björk, professor och generalsekreterare i Barncancerfonden
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Cancer är när något går fel i en cell, som
sedan fortsätter växa och dela sig, utan
stopp.

D

en här boken är tänkt som ett psykologiskt och praktiskt stöd för familjer
med cancersjuka barn. Barncancer är en ovanlig sjukdom. 300 barn per
år insjuknar i Sverige, men det innebär ändå att nästan ett barn varje dag
blir sjukt och att tillvaron drastiskt förändras för denne och familjen. Medicinska
fakta om barncancer och de olika diagnoserna finner du till exempel i barncancerläkaren Olle Björks »Cancer hos barn och tonåringar« och i andra skrifter som
Barncancerfonden ger ut. I det här kapitlet ges en generell överblick av vad cancer
och i synnerhet barncancer är.
Cancer är en elakartad sjukdom, tumör eller leukemi, som växer och sprider sig
i kroppen. Något går fel i en cell som sedan fortsätter att växa och dela sig, utan
stopp. Cellerna är kroppens minsta byggstenar. När man är liten delar sig cellerna
snabbt tills kroppen har vuxit färdigt. Efter det delar sig de flesta celler bara när
det inträffar någon skada och vävnaden måste repareras.
Cellerna har inte bara förmågan att dela sig utan är också programmerade att
begå »självmord« (apoptos) under vissa förhållanden, som till exempel efter ett
visst antal delningar. Celldelningen styrs och kontrolleras av speciella gener i cellkärnan som reagerar på signaler från till exempel omgivande celler, särskilda växtstimulerande ämnen, hormoner eller nervsystemet.
Om signalsystemet sätts ur spel och delningen inte stoppas förändras cellen till
en cancercell som fortsätter att skapa kopior av sig själv i all oändlighet. Efter en
tid av tillväxt bildas en liten klump av cancerceller. Den kallas för en solid tumör
efter ett latinskt ord som betyder knöl. Tumörens förmåga att undvika kroppens
kontrollsystem, till exempel de vita blodkropparna, och att ta för sig näring ökar
ofta i takt med tillväxten. Allt fler förändringar inträffar efterhand i tumörcellernas arvsmassa, och spridning sker genom dottertumörer, metastaser.
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.
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Skillnad barncancer – vuxencancer
1. Barn och ungdomar får andra cancerformer än vuxna och dessa cancerformer
är oftast lättare att bota. Barn och ungdomar har också oftast fördelen att de
för övrigt är helt friska och sällan har andra sjukdomar samtidigt. Barncancer
uppstår inte på grund av livsstil som fallet kan vara med vuxencancer.

1

2. Barn är växande individer som även efter behandlingen ska genomgå normal
tillväxt, utvecklas normalt intellektuellt och genomgå normal pubertet med
bibehållen fertilitet.
Att bemöta de unga patienternas individuella behov under behandlingen är mycket viktigt. Det lilla barnets och tonåringens individuella behov är inte desamma.
Ett yngre barns behov är i första hand att vara med sin familj, att kunna gå på
dagis eller i skolan och att ha kontakt med sina kompisar.
För en tonåring är situationen en annan. De har påbörjat sin separation från föräldrarna och måste ges möjlighet att fortsätta denna process, trots att den många
gånger försvåras av föräldrarnas oro. Tonåringen måste ges möjlighet att utveckla
sin relation till eventuell flick- eller pojkvän samt omgivningen där till exempel
utseendet kan spela en stor roll. Att tappa håret under pågående cancerbehandling kan vara svårt att acceptera både för barn och tonåringar, som gärna vill se ut
som sina jämnåriga.
Omhändertagandet måste anpassas till dessa faktorer och det är viktigt att familjen förstår vikten av att de normala processerna och rutinerna fortgår, trots sjukdomen.
Leukemier och hjärntumörer vanligast
Många teorier och mycket kunskap finns om de förändringar i en cell som gör att
den utvecklas till en cancercell. Orsaken till varför barn får cancer är dock inte
känd.
Inom barncancerområdet dominerar två sjukdomsgrupper, leukemier och hjärntumörer. Dessa två tillsammans utgör drygt hälften av alla tumörsjukdomar hos
barn. Resten av diagnoserna utgörs av tumörer i nervvävnad (neuroblastom) i njurar
(Wilms' tumör) skelettet, muskler, lymfkörtlar med mera.
Hur behandlar man cancer hos barn och tonåringar?
Det är nästan alltid nödvändigt att kombinera flera behandlingsmetoder vid
barncancerbehandling. Att behandla en tumör med cytostatika betyder att man
10 vad är cancer?

På Barncancerfondens webbplats kan
du läsa om tips till omgivningen
www.barncancerfonden.se

behandlar hela kroppen, det vill säga att eventuella tumörceller i blodbanan eller
någon annanstans i kroppen kan nås via blodet. Det går aldrig att uppnå till exempel med kirurgi eller strålbehandling som är lokalbehandlingar riktade mot själva
tumören. Det betyder att metoderna ofta måste kombineras. Ibland cytostatika
med kirurgi, ibland cytostatika med strålning och ibland alla tre metoderna för
att det säkert ska gå att få bort en tumörsjukdom.

1

Cytostatika

Ofta får barnet flera olika behandlingar
mot sin cancer. Cytostatika, strålning och
operationer kan kombineras.

Läs mer om olika behandlingar på
www.barncancerfonden.se

Cytostatika (tidigare kallat cellgifter) är en grupp mediciner som alla har det
gemensamt att de påverkar cellens förmåga att dela sig och bilda fler celler.
Cytostatikabehandling består oftast av en kombination av flera olika cytostatiska medel som ges med vissa intervall under upp till 2,5 år. Kombinationen av
cytostatika kan växla mellan de olika behandlingstillfällena. Ett behandlingstillfälle brukar kallas för en »cytostatikakur«. Cytostatika påverkar alla celler som är
under celldelning. De celler som delar sig fortast påverkas mest, vilket kan ses på
den typ av biverkningar som cytostatika ger upphov till.
Benmärgen påverkas av cytostatikabehandling. Antalet röda blodkroppar sjunker, vilket ibland måste kompenseras med att ge blodtransfusion. De vita blodkropparna sjunker också men dessa kan inte ersättas med blodtransfusion utan
man måste vänta till de hämtar sig innan ny cytostatikabehandling kan ges. När
de vita blodkropparna är låga är barnet mer infektionskänsligt. Det hör nästan till
regeln att barnen någon gång under behandlingen får en infektion som fordrar
antibiotikabehandling.
Strålbehandling
Strålbehandling (kallas också radioterapi) är en väl beprövad behandlingsmetod
mot tumörsjukdomar. Det är en stor skillnad på vilket sätt strålbehandling kan
användas inom barncancerbehandling och inom vuxencancerbehandling.
Barn är känsligare för strålning än vuxna. Ett barns skelett är under tillväxt. Skelettet är mycket känsligt för strålning och en liten stråldos kan hämma en normal
skelettutveckling. Den växande hjärnan är känslig på ett helt annat sätt för strålning
än den vuxnes hjärna. Barn måste därför alltid behandlas med ett så litet strålfält
som möjligt och i så begränsad dos som möjligt. Att stråla ett barn så att strålfältet
innefattar äggstockar eller testiklar undviks i möjligaste mån eftersom det kan leda
till sterilitet. Strålbehandling ges sällan vid ett enda tillfälle. Det vanligaste är att
strålningen delas upp på ett antal behandlingar som kan pågå under 4–6 veckor.
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Kirurgi

1

Det är viktigt att barn och tonåringar får en förbehandling med cytostatika innan
operation kan ske. Denna syftar till att minska operationens omfattning.
Kirurgi syftar alltid till att operera bort tumören eller tumörrester efter cyto
statikabehandling. Kirurgin inom barncancervården har utvecklats kontinuerligt.
Ett bra exempel på detta är att så sent som för tio år sedan amputerades majoriteten av tonåringar som fått ett osteosarkom (bentumör) i knät. I dag amputeras
cirka en av tio. Det beror både på att kirurgin har blivit förfinad och att cytostatikabehandlingen har förbättrats.

Infektionskänslighet: när de vita
blodkropparna är låga blir barnen
mer infektionskänsliga.

Medicinska biverkningar
De flesta cytostatikabehandlingar ger upphov till håravfall. Hårcellerna är mycket aktiva celler som ständigt delar sig och 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 cytostatikabehandling. Det kan då ha en annan färg och ändra kvalitet så att det exempelvis
från rakt har blivit lockigt.
Andra biverkningar från mediciner som cancersjuka barn får är till exempel
känslighet för lukt och smak, illamående, sår i munnen och stor trötthet. En vanlig biverkan av kortison är att barnet blir väldigt hungrigt, äter mycket, går kraftigt upp i vikt och blir rund i ansiktet. Kortisonet kan också ge stora humörförändringar.
Prognosen för barncancer har förbättrats
Barn- och tonårscancerbehandlingen har utvecklats starkt under de senaste åren.
Prognosen för de flesta barncancersjukdomar har förbättrats kraftigt och förändringar i behandlingarna har gjorts vilket har lett till minskade biverkningar.
På 1970-talet dog 90 procent av barnen. Idag blir tre av fyra barn botade, men
baksidan av de tuffa behandlingarna är att allt fler barn lever vidare med komplikationer efter sin sjukdom. Dessa kan bero på själva sjukdomen, behandlingen
eller en kombination. Mer om detta kan du läsa i kapitel 10.
Smärta hos barn med cancer
Det är tyvärr vanligt med smärta i olika former i samband med cancersjukdom hos barn. Som tur är finns det stor kunskap om smärtlindring och många
effektiva smärtlindrande läkemedel. Smärta kan delas in i sjukdomsrelaterad,
12 vad är cancer?

Det är vanligt att barnet tappar håret när
det behandlas med cytostatika. Håret
växer ut igen när kuren är klar.

behandlingsrelaterad och ingreppsrelaterad. Den smärta som beror på sjukdomen
märks främst i början, innan cancerbehandlingen riktigt hunnit verka. Behandlingen mot cancer kan ge biverkningar, som ibland gör ont. Det kan vara att
slemhinnan i mun eller mage blir känsliga och såriga. Barnet kan också få magont
beroende på förstoppning. Smärta vid ingrepp kan röra sig om nålsättning, blodprovstagning, att ta bort tejp och plåster eller smärta efter en operation.
Smärtupplevelsen är subjektiv och det är bara barnet självt som vet hur ont det
gör. För att mäta smärta finns speciella linjaler med siffror eller bilder som barnet
får peka på. Är barnet för litet eller inte kan använda linjalen eller bilderna frågar
sjukvårdspersonalen föräldrarna. Man observerar också barnets beteende för att
ta reda på om barnet har ont.
Att inte ha kontroll och inte förstå vad som händer ökar rädsla och oro men även
smärta. Därför är det viktigt med åldersanpassad förberedelse och information till
barnet inför behandlingar och undersökningar.
Smärtlindrande läkemedel

Lästips
Mer information om barncancer ur ett
medicinskt perspektiv hittar du i Olle
Björks (professor i barnonkologi) broschyr: »Cancer hos barn och tonåringar«
och Barncancerfondens medicinska
skrifter.

De läkemedel som främst används för ingreppsrelaterad smärta, som när barnet
till exempel ska få en spruta, är lokalbedövningsmedlet EMLA. Det stryks på
huden minst en timme innan ingreppet. Har barnet ont av andra orsaker är det
paracetamol (Alvedon, Panodil, Reliv med mera) ofta i kombination med morfin
(Morfin, Dolcontin, Oxynorm med mera) som gäller. Smärtlindrande läkemedel
kan ges i munnen, blodet, stjärten eller genom huden. Vilket sätt som bäst passar
barnet bedöms vid varje tillfälle.
Vad kan jag som förälder göra?
Barn behöver stöd från sina föräldrar och på sjukhus i en främmande miljö är
det speciellt viktigt. Att som förälder medverka vid ingrepp och undersökningar genom att läsa en saga, leka med leksaker eller massera barnet på ett lugnande
sätt är ofta av stor betydelse för att barnet ska känna sig tryggt. Det är viktigt att
vara ärlig om barnet frågar om det kommer att göra ont. Berätta att det kan göra
ont en liten stund, men att det går över. Berätta även att de mediciner barnet får
hjälper att lindra det som gör ont och att det finns mer medicin om barnet behöver. Fler råd finner du längre fram i denna bok och det finns även litteraturtips
längst bak i boken. 
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D

u har just fått reda på att ditt barn har cancer. Du är inte ensam, även om
det känns så just nu. Varje år drabbas cirka 300 barn av cancer i Sverige.
Även om du är inne i ett chocktillstånd så är du inte galen eller reagerar »fel«. Alla människor är unika och har sina sätt att reagera på och handskas
med svåra situationer, men vissa saker är ändå gemensamma. I detta kapitel kan
du läsa om vanliga reaktioner.
Cancer är ett laddat ord. Det väcker ofta mycket ångest och starka känslor. Men
reaktionerna vid beskedet att ens barn har fått cancer kan vara mycket olika. I en
del fall har barnets cancer föregåtts av en längre tids symptom. 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.
För somliga kan diagnosen vara en bekräftelse på vad de länge gått och misstänkt. Att de blivit tagna på allvar och att läkarna nu ska sätta igång med en
behandling. En mamma säger att hon blev lättad när hon hörde att hennes son
hade cancer. Att de äntligen hade fått en diagnos. Hon var övertygad om att barncancer alltid går att bota. En annan mamma berättade att hon däremot blev arg
för att hon tyckte att många i hennes omgivning bagatelliserade sjukdomen och
verkade tro att det var en enkel match att bota cancer.
Mycket allvarlig sjukdom
Barncancer är en mycket allvarlig sjukdom och den kräver tuffa behandlingar som
kan sträcka sig alltifrån ett halvår till flera år. Hur lång tid behandlingen tar varierar med diagnosen. Sverige är bland de ledande när det gäller barncancerforskning
och vården är mycket avancerad. Det kan vara bra att veta mitt i kaoset.
Första mötet med läkaren

Tillvaron ställs på ända när du får reda
på att ditt barn har cancer. Du har rätt till
tydlig information och behöver höra den
flera gånger.

Den första informationen du får om ditt barns sjukdom är oerhört viktig. Det som
sägs då är något du aldrig glömmer. Det vet barnläkaren och professorn Ildikó
Márky. Men hur berättar man för föräldrar att deras barn har drabbats av en allvarlig, kanske dödlig, sjukdom? Och hur ärlig ska man vara mot barnet?
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Ildikó Márky arbetade tidigare som barncancerläkare på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, och har lång erfarenhet av att möta familjer med sjuka barn. Hon är numera pensionerad.

Förr hände det att läkare försökte skydda föräldrarna genom att inte berätta
hela sanningen. Idag är läkare och annan vårdpersonal medvetna om att det är
viktigt att berätta allt man vet.
Ildikó Márky, före detta läkare vid Barncancercentrum på Drottning Silvias
barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, menar att det egentligen inte är läkaren
som berättar utan sjukdomen själv.
– Föräldrarna söker läkare för att de har förstått att någonting är fel. Vi bygger på kroppens egen information genom att förklara vad vi har sett under våra
undersökningar.
Berättar så fort det går
Det är inte alltid möjligt att ge besked direkt och väntan är alltid jobbig även om
det oftast går snabbt att få vetskap.
– Jag brukar säga till föräldrarna att jag förstår att ovissheten är helvetet på
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jorden, men att ingenting blir bättre av att vi uttalar oss innan vi har alla fakta. Så
fort vi vet säkert får de också veta. Det är viktigt att få föräldrarna att förstå att
»Vi kan det här, vi är specialister, ni har kommit rätt«. En viktig del i trösten är
nämligen att veta att ens barn är i rätta händer.
Båda föräldrarna med på mötet

»Anledningen till att jag
berättar för föräldrarna
först är att jag vill ge dem
en chans att gråta, att
visa sin förtvivlan och
ställa de svåra frågorna
utan att behöva ta hänsyn
till barnet.«


Ildikó Márky

Ildikó försöker ge information till båda föräldrarna samtidigt, oavsett om de är
skilda, om den ene är bortrest eller av annan anledning är frånvarande.
– En ensam mamma eller pappa kanske är i svarta hålet när informationen ges,
och har då ingen möjlighet att återberätta det som sagts. En ensam förälder löper
dessutom risk att bli utsatt för den andra partens vanmakt eller ilska när hon eller
han berättar. Men tyvärr finns det ibland praktiska hinder som gör att den andra
föräldern inte kan närvara.
Berätta för barnen
Hur mycket hon berättar för barnen varierar med barnets ålder. Vissa föräldrar
vill att även de små barnen ska veta allt, och då blir det så. Hon väljer i stort sett
alltid att informera föräldrarna först.
– Anledningen till att jag berättar för föräldrarna först är att jag vill ge dem en
chans att gråta, att visa sin förtvivlan och ställa de svåra frågorna utan att behöva
ta hänsyn till barnet. Den stora frågan för föräldrar är ofta om barnet kommer att
lida av att få beskedet.
Det gör de, men barn är också konkreta och lever i nuet, menar Ildikó.
– Föräldrar och tonåringar har en mycket svår tid under behandlingen. De
yngre barnen däremot verkar ta det på ett helt annat sätt. Barn frågar nästan aldrig läkaren »Kan jag dö?«. Deras frågor är mer konkreta, som »När får jag åka
hem?« eller »När kan jag gå i skolan?«. Ildikó rekommenderar föräldrar att vara
ärliga mot barnen, i motsats till 1970-talet då vården försökte bespara föräldrarna
och föräldrarna barnen.
– Barnen begrep ändå, förstås, och var ibland övertygade om att de skulle dö
eftersom ingen pratade om det. Samtal gör bara saken bättre, för då får barnet en
möjlighet att ställa frågor. Vissa frågor är enkla att besvara och tar bort ångest,
som till exempel att sjukdomen inte är ärftlig eller smittsam. Det finns många
enkla svar att ge och de tar också bort skuld. Då kan man till exempel dessutom
förklara för barnet att sjukdomen inte beror på att hon eller han varit dum mot
sina syskon eller varit dålig i skolan. Mitt råd är att berätta så mycket som möjligt
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och låta barnet få vara med och göra upp planer om praktiska saker som när de får
åka hem, gå i skola eller dagis och så vidare.

2

Att få veta att ens barn har drabbats av cancer sätter världen i gungning och kan
leda till en kris. En kris kan väcka starka känslor såsom sorg, vrede, apati och
förvirring.
Ingenting är »rätt« eller »fel« under denna tid. Som de två mammorna berättade
inledningsvis upplever alla föräldrar beskedet på sitt sätt.
Det är vanligt att föräldrar till cancersjuka barn inte följer det gängse mönstret
för krisreaktioner (chock, reaktion, bearbetning, nyorientering) eftersom barncancer ofta diagnostiseras så oväntat och snabbt. Ena dagen är barnet friskt och
den andra svårt sjukt och läggs in på sjukhus för behandling. Psykologen Carmen
Ryberg, vid psykologmottagningen på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg ger här sin syn på hur det kan se ut.
– För det första är det viktigt att veta att det inte är lika för alla. Någon kan
direkt hamna i bearbetningsfasen men sedan komma tillbaka till chockfasen.
Det är egentligen flera kriser i samma sjukdomsperiod och det kan upplevas
som om man är i ständig chock. Föräldrarna går ofta från kris till kris under
barnets sjukdomsperiod. Den första krisen inträffar när man får reda på diagnosen, nästa kommer till exempel när barnet ska gå igenom sin första behandling,
om barnet sedan blir sämre hamnar man än en gång i en kris och är tillbaka i
chockfasen. Sedan spelar förstås individuella skillnader stor roll, hur familjens
samspel inbördes och i relation till omvärlden ser ut. Det är bra att veta att det
finns massor av sätt att reagera på och att krisfaserna visserligen är en teoretisk
modell, men samtidigt är det hoppingivande att veta att även om det känns som
om man aldrig kommer att komma ur sin ledsnad eller ilska, så kommer det
någon gång att ändras. Man kommer inte alltid vara lika arg som man kan vara
i reaktionsfasen till exempel.
Det är helt naturligt att du känner dig förvirrad och att du glömmer det mesta
när du fått beskedet. För att klara av detta kan du prata med den behandlande
läkaren, med sjuksköterskan eller med andra människor som finns runt omkring.
Du kommer att få informationen gång på gång så var inte orolig för att du glömmer och tappar bort dig. I inledningen handlar det om en informationsprocess
som upprepas. Det är aldrig fel att fråga.
Vilket uttryck krisen tar sig beror på vad du bär med dig i form av erfarenheter
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Krisreaktioner

Ingen reaktion är rätt eller fel. I en kris
reagerar vi olika.

Foto: Privat
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Linn Ydefjäll blev sjuk i cancerformen neuroblastom när hon var två år.

och upplevelser. Ingen reaktion är rätt eller fel. 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 en del föräldrar
kan verka lugna och samlade. En del föräldrar tycker att det är hemskt att de inte
reagerar starkare. Men det är en del av chockreaktionen att skydda sig genom att
bara gradvis ta till sig sanningen.
Andra reagerar tvärtom med häftig gråt och förtvivlan. En pappa sa att beskedet om sonens sjukdom var som att krocka med tåget.
Ett vanligt sätt att reagera på beskedet är att förneka att det handlar om cancer
och att det är ens eget barn som är sjukt. »Proverna måste ha förväxlats. De har
tagit fel på person.« Att tänka i sådana banor kan vara ett sätt att skydda sig mot
en obehaglig verklighet. Det är en signal om att allt kanske går för fort just nu. Ta
den tid du behöver för att släppa fram den information du just nu kan smälta.
En släng av cancer
Billy Ydefjäll, pappa till Linn, född 1994, berättar att det tog lång tid för honom att
ta till sig beskedet att dottern var sjuk i cancer: »1996 ringde Monika, min fru, mig
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på jobbet och frågade om Linn hade skadat sig. Hon hade en knöl i höger tinning
och såg lite grå och trött ut. Linn fick komma på undersökning och läkaren ringde sedan till Monika och sa att vi skulle komma dit direkt. »Jag kommer själv«,
sa hon, »för Billy jobbar och är inte här«. Läkaren sa: »Nej, då tar vi det ikväll, då
mottagningen är stängd. Jag vill att ni ska komma båda två.« Då förstod vi att det
var något allvarligt. Läkaren bekräftade detta och sa någonting om neuroblastom
och att det skulle utredas i Lund.
Redan dagen efter var vi i Lund på sjukhuset. Det var tisdagen den andra mars
klockan 15.00 och prover började tas på en gång. Sjukhuset var en främmande
värld. I korridoren var det fullt av små människor med gråa ansikten som hade
dropp- och blodställningar. Jag kommer ihåg en barnteckning på en dörr där
någon hade skrivit: »Här bor Emelie«, och jag tänkte »Vaddå? Här ska det inte
bos. Min Linn är inte sjuk som de där barnen. Vi ska bara kolla upp det här och
sedan åka hem.«
Innan jag tog ordet cancer i min mun tog det en månad. Först var vi fjorton
dagar i Lund. Att båda var där var viktigt. Ibland lyssnade jag bara på de första
orden som läkaren sa. Monika såg det på mig och kunde lyssna vidare och ibland
var det tvärtom. Jag mådde illa varje gång läkaren kom till mig och skulle ge
besked. Man var alltid rädd att de skulle ha hittat något nytt. När vi var hemma
igen gick jag en promenad runt Växjösjön och råkade träffa Linns brors dagisfröken. Hon såg på Linn i vagnen och frågade vad som hade hänt. Hon har fått en
släng av cancer, sa jag. Stackaren höll på att svimma. Men det var först då jag fattade att Linn hade cancer.«
Svårt att ta till sig information
Under den första perioden av chock är det svårt att koncentrera sig och ta till sig
information. Frågorna är många medan förmågan att ta till sig svaren är begränsad. Du lever under stark press. Alla kräver något av dig. Släktingar, vänner och
grannar kommer med frågor. Syskonen kräver sitt och det sjuka barnet ska ha
hundra procent av dig och den andra föräldern. Du kan bli lättirriterad, explodera
för småsaker, bli sur på din partner och på syskonen till det sjuka barnet. Det tjänar ingenting till att planera något. Du måste avstyra sådant som är planerat och
du får mer problem med de andra barnen. Det är helt naturligt men svårt ändå.
Denna stress kan också komma till utlopp i mötet med omgivningen.
Precis när du behöver som mest stöd från omgivningen har du själv kanske som
svårast att ta emot det. Vi är som sämst på att kommunicera när vi befinner oss
20 beskedet

Neuroblastom: tumörer i nervvävnaden. Läs mer på www.barncancerfonden.se

»Under den första perioden
av chock är det svårt att
koncentrera sig och ta till
sig information. Frågorna
är många medan förmågan
att ta till sig svaren är
begränsad.«


Billy Ydefjäll

»Jag kommer ihåg en barnteckning på en dörr där
någon hade skrivit: »Här
bor Emelie«, och jag tänkte
»Vaddå? Här ska det inte
bos. Min Linn är inte sjuk
som de där barnen. Vi ska
bara kolla upp det här och
sedan åka hem.«
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Billy Ydefjäll

Billy Ydefjälls dotter Linn föddes 1994. 1996 fick hon diagnosen cancer. Det upptäcktes när de
gick till doktorn för att Linn fått en knöl i tinningen och såg grå och trött ut.
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»Akta dig för att falla in
i rollen av den som ska
trösta andra och få dem att
sluta oroa sig i stället för
att själv bli uppbackad.«


Billy Ydefjäll

Ta emot hjälp
Det är ju inte bara du som förälder som är ledsen och orolig. Även dina och din
partners föräldrar är oroliga för sitt barnbarn och sitt barn. Dina eventuella syskon
och dina vänner påverkas också av sjukdomen.
Akta dig för att falla in i rollen av den som ska trösta andra och få dem att sluta
oroa sig istället för att själv bli uppbackad. Tala om hur du vill ha det. Det finns
fler än du tror som vill hjälpa till, men ofta vet de inte hur de ska göra, vad de ska
säga. Våga be om och ta emot hjälp med allt från matinköp till en stunds ryggmassage.
– En dag hittade jag en servett i brevlådan. På den var ett meddelande skrivet
från en kompis i periferin. Det stod: »Jag förstår att ni har det tufft just nu. Vill
ni att jag ska stryka, baka eller göra något annat, ring så gör jag det.« Det värmde
otroligt, säger Billy Ydefjäll.

Foto: Fredrik Sehlstedt
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i chock. Du kan känna dig mycket ensam även om du lever i en relation och har
släkt och vänner. Men det är inte alltid det behövs så mycket för att du ska känna
stöd. En kram, en god vän som lyssnar eller en stunds avkoppling. Man behöver inte alltid prata. Det kan räcka att sitta tysta tillsammans och låta känslorna
komma. Billy Ydefjäll berättar om hur han kunde pendla i känslorna den första
tiden Linn var sjuk:
»Det värsta omgivningen kan göra är att inte säga någonting. Samtidigt är det inte
lätt för dem heller. Jag slutade till exempel i innebandylaget för att jag kände mig obekväm vad de än gjorde. Om de inte frågade hur det var med Linn, blev jag förbannad
för det och om de frågade så blev jag förbannad för det och tänkte att kan jag aldrig få
en stunds ro och slippa tänka på sjukdomen.«
Det bästa du kan göra är att vara öppen och säga som det är och hur du vill ha det.

Krisstöd till föräldrar
Krister Boman, psykolog och forskare, anser att alla föräldrar till cancersjuka barn
aktivt ska erbjudas krisstöd redan när de får beskedet att barnet har cancer. Krister
Boman och hans forskargrupp vid enheten för barncancerforskning vid Karolinska
Institutet, har med stöd av Barncancerfonden studerat totalt 264 drabbade föräldrar. Tidsspannet har varierat mellan allt från de första veckorna efter diagnosbeskedet till 10–15 år efter det att barnet insjuknat. I projektet, som är ett samarbete
med forskare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset
i Linköping, mättes utvecklingen av stress och psykisk belastning.
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– En dag hittade jag en servett i brevlådan. Det stod: »Jag förstår att ni har det
tufft just nu.« Det värmde otroligt, säger
Billy Ydefjäll.

»De psykiska reaktionerna
hos en del föräldrar kan
jämföras med dem som
följer på svåra upplevelser
och allvarliga olyckor. De
kan drabbas av symptom
liknande dem vid så kallat
posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.«


Krister Boman

– De psykiska reaktionerna hos en del föräldrar kan jämföras med dem som
följer på svåra upplevelser och allvarliga olyckor. De kan drabbas av symptom liknande dem vid så kallat posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det innebär bland
annat påträngande minnesbilder av sådant som har med sjukdomsbeskedet och
sjukdomstiden att göra, ångest och sömnstörningar.
I Krister Bomans forskning visar runt en tredjedel eller fler av föräldrarna till
cancersjuka barn sådana symptom.
– Men föräldrar som är i en kris kan inte alltid själva ta initiativet att söka hjälp.
Vi känner väl till detta utifrån vad föräldrarna själva berättat. Vi vet också att ett
personligt framfört förslag om att träffas för stödsamtal, har en positiv betydelse för
de allra flesta. Även för dem som kanske inte tycker att de har behovet, säger han.
Tidig kontakt viktig
Att personalen aktivt erbjuder stöd är viktigt. Den upplevelsen i sig ger en stödjande effekt och kan vara en viktig hjälp för att orka hantera livssituationen menar
Krister Boman.
– Behoven är olika hos olika föräldrar. Förutom att behoven kan ändra sig från
dag till dag, så växlar de dessutom med sjukdomens olika faser. Resultaten från
den aktuella studien och vår erfarenhet visar att det är viktigt att tidigt få träffa
en samtalspartner med särskild kunskap och erfarenhet av krisstöd. Den personen
kan tillsammans med föräldrarna bedöma hur man ska gå vidare.
I merparten av fallen är stödet från personalen på barncanceravdelningen tillräckligt, men var inte rädd för att be om extra hjälp och stöd om du känner att
situationen är övermäktig. Det är viktigt att komma ihåg att erbjudandet om stöd
står kvar, även om man tackat nej tidigare.
Livet stannar inte

ALL: Akut lymfatisk leukemi. Läs mer
på www.barncancerfonden.se

Variationen av reaktioner är bred, från att livet stannar upp för vissa till de föräldrar som vill att livet ska vara så normalt som möjligt, så snabbt som möjligt
och som inte vill bli behandlade som om de vore sköra. Här skriver Anne-Louise
Tylestam om vikten av att livet inte stannar upp:
»Vår dotter Rebecca fick ALL, akut lymfatisk leukemi, för 2 år sedan, hon tog
sin sista cytostatikatablett den 22 augusti. Jag måste säga att i mycket som skrivs
kring barns cancer och hur föräldrar reagerar, känner vi inte igen oss alls. Det är
en fruktansvärd sjukdom, men livet behöver inte stanna. En sak som jag har haft
med mig under hela resan och som faktiskt triggat mig att se positivt, är när vi de
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Föräldrar har olika behov. Ofta kan ett samtal med en vän eller personalen på barncanceravdelningen räcka som stöd, men be om extra hjälp om du behöver det.

första dagarna fick träffa kuratorn på sjukhuset. Det första hon säger riktat till
mig som mamma är: »Du får sjukskriva dig på heltid!«
Men detta var något som Anne-Louise inte alls ville. För hennes del var det
viktigt att försöka fortsätta leva så normalt som möjligt och hon betonar att alla
är olika.
– Sjuk- och barnskötarna försökte uppmuntra till att föräldrarna till exempel
går ut och äter en kväll när en annan anhörig är på plats, berättar Anne-Louise.
Det är till och med ok att ta ett glas vin till hämtmaten inne på rummet. Vi vuxna
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»Jämvikten rubbas när
någon i familjen blir sjuk.
I en kris förrycks alla rutiner och roller i familjen.«


Lena och Erik Roos

LENA OCH ERIK ROOS TIPS
FÖR ATT KLARA KRISEN:

får inte uppmanas till att sluta leva/finnas till. Vi ska ju ta hand om och vara ett
föredöme för våra barn och vi måste utgå från att de ska överleva.

• Prata mycket med varandra.

Klara krisen

• Skaffa mycket information från läkare. Om det är något ni inte förstår, så
fråga igen. Vissa saker kan vara svåra
att ta in när man är upprörd.

Lena och Erik Roos vars dotter nu är 9 år och blev botad från sin cancer säger:
»Jämvikten rubbas när någon i familjen blir sjuk. I en kris förrycks alla rutiner
och roller i familjen. Självkänslan kan försämras och framtiden blir oklar, känslan av sammanhang och orientering brakar samman. Tiden med arbetskamrater,
släktingar och kompisar blir mindre. Man tvingas in i nya nätverk som består av
vårdpersonal och sjukhus. Här är våra tips för att klara krisen: Prata mycket med
varandra. Skaffa mycket information från läkare. Om det är något ni inte förstår,
så fråga igen. Vissa saker kan vara svåra att ta in när man är upprörd. Var ärlig
mot familj och vänner så att de kan stötta på bästa sätt. Ta emot den hjälp som
erbjuds. Tveka inte att söka hjälp. Många får stöd av att prata med en kurator, psykolog eller präst.«
Många föräldrar har berättat om behovet av att få känna igen sig, få bekräftat att det är ok att reagera som man gör. Som du kommer att se i den här boken
finns hela spektrat av reaktioner och den själsliga smärtan är en självklar del i alla
familjer som drabbas av barncancer.

• Var ärlig mot familj och vänner så att
de kan stötta på bästa sätt.
• Ta emot den hjälp som erbjuds.
• Tveka inte att söka hjälp. Många får
stöd av att prata med en psykolog
eller präst.

Faktasökande

Hjärntumör: läs mer på
www.barncancerfonden.se

Ett vanligt sätt att reagera på beskedet är att söka alla fakta det går att få tag i
och då kan det vara bra att veta att utvecklingen inom medicinen går snabbt. En
läkarbok med några år på nacken behöver inte vara särskilt aktuell. En liten varning också när det gäller att söka information på Internet. Läs kritiskt och ställ
dig frågor som: »Vem är det som har skrivit informationen? Är det ett läkemedelsföretag med ekonomiska intressen att sprida en viss information? Är det en besviken patient? Är det en lycksökare som vill tjäna pengar på andras olycka? Är det
relevant för just mitt barn?« Diskutera den information du hittat på nätet eller i
olika böcker med din läkare eller annan vårdpersonal. Monica Marklund, mamma
till en cancersjuk pojke, berättar följande:
– Jag läste allt jag kom över om barncancer. Min man ville inte alls göra det och
sa till mig att sluta för att jag ofta blev så upprörd. »Varför ska du grotta ned dig i
sådana där hemskheter?« sa han.
– Det är viktigt att komma ihåg att de föräldrar som skriver om barncancer ofta
gör det för att de förlorat sina barn, så det var många sorgliga historier jag läste.
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Hur mycket är det normalt att gråta?
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om barn och cancer är hur
Det jag ofta saknar i allehanda skrifter
rvjuer och artiklar görs
det känns att leva med ett sjukt barn. Inte
nde.
ändå ofta lite för positiva, lite översläta
för att tala om smärtan,
Jag upplever att alltför många är rädda
att bara läsa allt positivt
den själsliga smärtan. Det känns overkligt
fullständigt har rasat
med glada aktiviteter som ordnas när livet
man gråter? Kan man bli
samman. Hur mycket är det normalt att
nd.) Hur brukar vänner och
knäpp? (Jo, det känns ju faktiskt så ibla
bekanta reagera?
? Hur ska man orka
Hur mycket ska man berätta för syskonen
a? Hur är det för andra
genomleva en så lång period av cytostatik
tvätt hemma eller är det
– orkar inte de heller ta hand om disk och
Tycker vårdpersonalen att
något fel på mig? Hur trött kan man bli?
hur...
jag överdriver och är hispig? Hur, hur,
skriva om det positiva,
Jag menar givetvis inte att vi ska sluta
mitt inne i eländet känns
det behövs verkligen!! Men när man är
ta kontakt med barncanbilden lite för onyanserad. Alla orkar inte
tror att man behöver få
cerföreningen och få stöd därifrån, och jag
så.
veta att det inte är onormalt att känna
tiv människa som gillar
nega
en
Jag vill poängtera att jag inte är
att man tiger om det svåra
att gotta mig i elände – tvärt om! Men
blir mindre!
innebär inte att smärtan och problemen

26 beskedet

Ibland kan man känna att tankarna far
runt som kläder i en torktumlare. Inga
känslor är rätt eller fel.
Dessa rader är från Eva-Lena Lindstrand,
vars dotter har en hjärntumör. Hon ställer
många frågor och att svaren är minst lika
många kan du se i de olika intervjuerna
med föräldrar och unga i denna bok.

Alla de barn som det går bra för finns det inte mycket om. För då har ju livet gått
vidare och man har lämnat sjukdomen bakom sig. Om ens barn har dött däremot
vill man ju kanske göra en hemsida för att bearbeta sin sorg och för att hon eller
han ska bli ihågkommen. Så jag läste mest om när det gick illa, och det mådde
jag inte bra av. Ändå kunde jag inte sluta, berättar Monica. Att läsa kritiskt gäller
förstås också för information på Internet.
Läkarbesök
Det krävs många besök hos läkaren för att gå igenom diagnos, undersökning och
behandling. Att båda föräldrarna är med eller att du har en vän som följeslagare
kan vara bra eftersom två kan fråga och uppfatta mer än en. Det är det många föräldrar som intygar. En annan aspekt är också att olika personer tolkar det läkaren
säger på skilda sätt. Så här berättar Aina Dahl, vars pojke fick cancer när han var
15 år, men som nu är en frisk ung man:
– Jag har jobbat inom palliativ vård (vård i livets slutskede) i många år och
mött anhöriga. Men det var konstigt att plötsligt själv sitta i den situationen. Nu
har jag lärt mig enormt mycket som jag kan ha användning av själv i arbetet. Jag
märkte till exempel hur olika jag och min man tolkade vad läkaren sa. Nu förstår
jag anhöriga till mina patienter på ett helt annat sätt, hur svårt det är att ta till sig
information och vilket behov det finns av upprepning, säger Aina. 
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På sjukhuset
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Jobbigast innan man får besked
Lek i korridoren
Praktiska tips

Tiden på sjukhuset består ofta av väntan.
Väntan på provtagning eller att läkaren
ska komma och tiden sniglar sig fram.

D

e flesta familjer beskriver det som en chock att plötsligt befinna sig på
sjukhus med sitt barn. Ingen planering håller och plötsligt kretsar allt
kring helt nya begrepp som CVK, trombocyter, sondmatning, cytostatika, listor över mediciner, vätskeintag och behandlingar. I det här kapitlet kan
du läsa om några familjers upplevelser. Till kapitlet hör ett par praktiska ordlistor
som du hittar i slutet av denna bok.
Livet delas upp i små, små portioner och dagarna på sjukhuset sniglar sig ofta
fram i väntan på olika saker. Nästa undersökning, ett besked, en provtagning
avlöses av plötslig dramatik som när barnet får hög feber eller något annat akut
inträffar.
Monica Marklunds son Filip var sjuk i cancer redan från födseln. Hon berättar
om det som slog henne under denna tid.
– Vi kände från första stund att alla på avdelningen verkligen ville göra sitt
yttersta för att Filip skulle bli frisk trots att han led av en mycket svårbehandlad
sjukdom. Vi är mycket tacksamma över all omvårdnad som Filip fick. Men jag
tillbringade mycket tid på sjukhuset och har haft möjlighet att iaktta och fundera
över vad som skulle kunna bli bättre. Det är bra att rummet som barnet bor i ska
vara en skyddad zon till exempel. Det är ju därför som alla blodprover och annat
som upplevs som obehagligt sker i ett behandlingsrum. Men för mig som förälder
var rummet absolut inte en trygg plats, all information, alla besked, bra och dåliga, serverades av läkaren på rummet och ju fler vita rockar som klev in desto värre
var situationen. Jag efterfrågar ett samtalsrum där föräldrar och barn kan informeras om behandlingsplaner, biverkningar, risker och annat som ofta är förknippat med oro och stor psykisk press. När läkaren kommer in till barnets eget rum
ska det handla om mer allmänna ting; att titta till och undersöka patienten och
visa intresse för hur det går och att se hur barnet mår.
Monica framförde sina åsikter till sjukhuset som har tagit till sig kritiken och
tack vare det kunnat göra förändringar på vissa punkter.
En annan sak som Monica tycker skulle kunna förbättras är att läkarna ska ge
tråkiga besked snabbare.
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– På morgonmötet får all sjukvårdspersonal de senaste rapporterna om varje
patient. Inte sällan ska någons föräldrar under dagen få ett tråkigt besked. Jag
vill uppmana läkarna till att inte låta det dröja hela dagen. Ni utsätter sjuksystrar
och barnskötare för information som de inte får yppa till någon och samtidigt är
det just de som i första hand möter alla oroliga och frågvisa föräldrar. Föräldrar
till svårt sjuka barn utvecklar snabbt mycket långa känslospröt och när vi ställer
alla frågor som vi är fyllda av, framför allt till sjuksystrar och barnskötare, förstår
vi med en gång att det inte står rätt till. Vi känner personalen så väl efter att ha
varit så mycket tillsammans. Vi ser de små förändringarna i ansiktsuttrycken och
de allt kortare ögonkasten. Vi hör skiftningar i tonfallet när de säger »Det får ni
prata med läkaren om«. Det är inte rätt att de ska behöva gå hela dagen med ett
pokerfejs som inte fungerar innan föräldrarna får träffa läkaren.
Billy Ydefjäll, pappa till Linn, berättar också om vikten av rak kommunikation
med personalen.
– Man ser kroppsspråket hos sjukhuspersonalen och tolkar allt.
Jobbigast innan man får besked
– Många familjer berättar att det jobbigaste är innan man väl får besked om diagnos eller information om något som man oroar sig för, säger Gustaf Ljungman,
överläkare och verksamhetschef på Barnonkologin, Akademiska barnsjukhuset i
Uppsala. Därför informerar vi så snart vi har säker information. Vi försöker vara
realistiska om hur snart vi kan ha svar så att föräldrar inte ska behöva gå och vänta
i onödan. Ibland har det hänt att vi i all välvilja har varit för optimistiska om hur
snart vi kan lämna besked och det leder bara till ökad frustration. Vi har också lärt
oss att det inte är meningsfullt att spekulera innan säker information finns. Det är
viktigt att familjer kan känna sig trygga med att de får information så snart vi har
den och att de också vet att vi inte döljer något, säger Gustaf Ljungman.
Monica och flera med henne har också påpekat att det ibland kan vara skönt
att bli kallad för sitt eget namn av sjukhuspersonalen och inte bara vara det cancersjuka barnets mamma.
– Jag skrev en gång mitt namn på skylten vid rumsdörren utifall någon ville
veta, eller hade glömt. Jag tror att de f lesta föräldrar vill bli tilltalade med sitt
namn. Det är viktigt att ibland få landa i sig själv när sjukhusvistelsen blir för
rörig.
Katarina Widholm från Hudiksvall, mamma till Joar som drabbades av cancer,
menar att sjukhusen ofta är så hierarkiskt uppbyggda och att det kan vara svårt
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»Det är viktigt att familjer
kan känna sig trygga med
att de får information så
snart vi har den och att de
också vet att vi inte döljer
något.«


Gustaf Ljungman

3

Att få leka är viktigt för alla barn, även sjuka. Leken ger kraft och hopp.

som förälder att både våga ställa frågor och få tag i rätt person.
– Jag vill råda andra föräldrar att våga suga tag i läkaren och berätta att du har
tusen frågor. Fråga läkaren: »Hur får jag tag i dig om jag vill fråga mer? Kan jag
mejla?« Det gjorde jag och det var jättebra. Först tänkte jag igenom och skrev ned
alla frågor och sedan läste jag igenom svaren gång på gång. Min son Joar fick bra
kontakt med läkarna som tog honom på allvar och besvarade hans frågor.
Lek i korridoren
Det finns också bra stunder på sjukhuset. Marie Jardhammar i Stockholm, mamma
till Isabell som blev sjuk 1997 och idag är helt frisk, berättar.
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Även du som förälder behöver ta hand
om dig. Försök koppla av, gå på massage, promenera eller träna. Det är viktigt
att du som mamma eller pappa får all
energi du kan.
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– Vi tog hissen till lekterapin när hon orkade. Det var kul. Det var också roligt
att cykla i korridorerna. Vi spelade en massa spel och tittade på video ibland. När
den var ledig, för det fanns bara en på hela avdelningen. Datorer hade vi inte börjat
med 1997. Inte heller tv-spel. Tror inte ens att det fanns på sjukhuset då. Isabell
låg på Radiumhemmet alla kurer.
Genom fönstret såg de Astrid Lindgrens barnsjukhus byggas, speciellt anpassat för att sjuka barn ska få det så bra som möjligt under sin vistelse. Det blev klart
i samband med att de blev utskrivna.
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Lekterapeut: förskollärare/fritidspedagog
med specialpedagogisk utbildning. De
besöker också avdelningen för barn som
inte får lämna den.

– På Radiumhemmet var det trångt. Det fanns bara två enkelrum. Vi fick det
två gånger. Annars så delade vi rum med andra sjuka. Det var alltid bara Isabell
och jag. Leif, Isabells pappa, jobbade och skötte hem och husdjur. Jag ville vara
med Isabell. Ibland kunde det vara en hel familj med syskon och hela faderullan som vi delade rum med. Då var det jobbigt. Det fanns bara en dusch på hela
avdelningen och ingen toalett fanns på rummen, bara i korridoren. Men det gick,
vi visste ju inte bättre.
Praktiska tips

»Det är viktigt att man skriver ned och fotar mycket,
även om det känns lite
makabert att fota. Om inte
annat så kommer den dag
när mycket frågor kommer
från barnet som varit sjukt.
Jag vet.«

skriv upp frågor. Det är svårt att ta emot all information på en gång. Ett praktiskt knep är att i förväg skriva upp alla de frågor som man vill ha svar på inför
läkarbesöket. Kom ihåg att du har rätt att få begriplig information, gärna skriftlig,
om sjukdom och behandling. Du har också rätt att ta del av innehållet i barnets
journal. Är det något du inte förstår, ska läkaren kunna förklara det.
motion och avkoppling. En del föräldrar har berättat att de varit noga med
att motionera varje vecka för att få kraft att klara av den tuffa situationen. Försök
röra på dig och komma bort från sjukhuset eller hemifrån en stund. Du behöver
all energi du kan få.
Att gå och få massage är ett annat tips. Kroppskontakten och att du slappnar av
i musklerna kan hjälpa dig att hantera stressen.
skriv dagbok och fotografera. Skriv ned både vad som händer och dina
känslor. Det är ofta ett utmärkt sätt att lätta på trycket och dessutom bra att ha
senare. Det är svårt att i efterhand komma ihåg när olika saker skedde. Särskilt i
en kris. Ta gärna bilder på ditt barn på sjukhuset och hemma. Det är ett stöd för
barnet senare. Om ditt barn är litet kommer hon eller han inte att komma ihåg
mycket själv och då är bilderna och dina nedskrivna ord ovärderliga när ni senare
ska prata om det som hänt.
Så här säger en mamma:
– Det är viktigt att skriva ned och fotografera mycket, även om det känns lite
makabert att fota. Om inte annat så kommer den dag när mycket frågor kommer
från barnet som varit sjukt. Min tjej, som fyller 18 år snart, har mycket funderingar kring hur det egentligen var och vi har bara tre foton från sjukhuset. Så skriv,
fota och se till att ni får journalen! 
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Förskola, skola och fritids

H

ur är det för barnet eller tonåringen som är sjuk? Här är några berättelser och tips om hur tillvaron kan underlättas för den sjuke. Kom ihåg att
du som förälder är viktigast för barnet. Om du finns där bredvid barnet
räcker det långt även om sjukhustillvaron är främmande.
Ulrika Löf berättar om hur Oscar, idag 10 år, var när han blev sjuk som 4åring.
– Jag tror faktiskt inte att Oscar själv lidit så mycket av detta eller annars har han
glömt mycket – tack och lov! Jag minns en kväll när några kompisar var hemma
hos oss och Oscar och deras tjej lekte med tågbanan på golvet. Hon säger plötsligt
»Oscar, du är ju sjuk«. »Ja,« svarar han. »Ja, du har ju cancer«, säger hon och låter
upprörd. »Ja«, säger Oscar åter igen och fortsätter lugnt att leka. »Men Oscar, man
kan faktiskt dö av cancer«, säger hon. »Jaha«, säger Oscar och fortsätter leken.
Mitt i all sorg så skrattade vi och skrattar än idag åt detta. Frida, kompisen,
var verkligen upprörd och hon tyckte säkert att Oscar inte brydde sig tillräckligt.
Det var säkert så att hennes föräldrar, medvetet eller omedvetet, sagt att man kan
dö av cancer.
Jag tror att man ska försöka göra det bästa av allt elände, ja, jag vet att man bara
måste det. När Oscar tappade håret efter cytostatikakuren piggade vi upp honom
med att en kompis till honom inte kunde dra honom i håret längre, som hon alltid gjorde annars. Än idag kommer han ihåg att han tyckte att det var det bästa
med det hela.
Isabell minns

»Jag brukade nästan alltid cykla i korridoren. Och mamma fick alltid springa efter
med droppet.« säger Isabell, 15 år idag.

Isabell har skrivit om hur det var när hon var fem år och blev sjuk i cancer. Idag är
hon 15 år. En frisk tjej som spelar vattenpolo och datorspel på elitnivå och jobbar
extra som simtränare.
»Jag ska försöka komma ihåg lite grann från min tid när jag var sjuk. Fast jag
kommer inte ihåg så mycket, det kanske är lika bra det. Men jag ska i alla fall skriva lite om det jag kommer ihåg.
I början när jag var sjuk så trodde jag att blodet tog slut om man tog för mycket
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blodprover (jag sa att jag hade sett det på »Hjärnkontoret«) så jag vågade inte riktigt ta blodprov som till exempel stick i fingret. Men till slut så fick dom mig att
ta sådana prover och dom förklarade för mig hur det fungerade och berättade att
blodet inte tog slut.
Eftersom jag fick så stark cytostatika så tappade jag allt mitt hår. En morgon
när jag vaknade upp på sjukhuset så såg jag att det låg väldigt mycket tussar med
hår på kudden. Så jag bestämde mig för att jag ville ha en peruk. Det kom en tjej
till sjukhuset som hade med sig peruker som man kunde få. Jag valde en som var
brunhårig med lugg. Fast jag använde den nästan aldrig. Jag hade ofta på mig en
grönblommig keps istället.

Förberedelser minskar rädsla
Genom att vid exempelvis provtagningar
förbereda barnen på det som ska hända,
aktivt lyssna på vad de berättar och låta
dem hjälpa till, minskar vårdpersonalen
barnens rädsla.

Lekte och hade kul också
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Det var inte alltid så roligt på sjukhuset. Men oftast så var det det. Jag brukade
nästan alltid cykla i korridoren. Och mamma fick alltid springa efter med droppet. Eller så brukade jag vara på lekterapin. Där så kunde man göra allt möjligt
som till exempel leka med lera och spela spel. Och det fanns jättetrevlig personal
där också.
En dag så hade mamma varit och pratat med en annan mamma som hade en
dotter som hette Frida. Sen gick mamma till mig och sa att jag kunde leka med
henne om jag ville. Och det ville jag självklart, så jag gick och frågade om vi skulle
göra nåt på sjukhuset och det tyckte Frida verkade kul! Så vi satte oss vid ett bord
och lekte med »My Little Pony«. Vi hade jätteroligt och hon blev min bästa kompis på sjukhuset. Jag brukar träffa henne ibland även idag.
Jag minns en dag då jag hade på mig min favoritklänning. Den var jättefin,
grön med två fickor på bröstet. Alla gav mig massa komplimanger. Jag blev ganska irriterad över det efter ett tag, så jag gick in på mitt rum och bara var där. Jag
hade nästan alltid på mig den där klänningen. Den var ungefär som kepsen för
den hade jag också alltid på mig.
Man var ju bara på sjukhuset i sex dagar varje kur och emellan varje kur så var
man hemma i tre veckor. Jag minns att jag alltid fick åka färdtjänst till sjukhuset
och hem.«
Cancer som tonåring
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,
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Du som förälder är viktigast för barnet.
Din kärlek och närvaro hjälper barnet
att klara den främmande miljön och alla
behandlingar på sjukhuset.
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»En morgon när jag vaknade upp på sjukhuset så
såg jag att det låg väldigt
mycket tussar med hår på
kudden. Så jag bestämde
mig för att jag ville ha en
peruk.«
Isabelle Jardhammar
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Isabell på sjukhuset.

resa, bli kär – då är det inte lätt att åter bli helt beroende av sina föräldrar.
Utseendet förändras, vilket ofta upplevs som en av de värsta sakerna med sjukdomen. Att tappa hår, kanske till och med ögonfransar och ögonbryn, svälla
upp eller magra av. 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. Många är kanske rädda för att vara tvungna att gå om skolan och förlora
kontakten med klasskamraterna och undrar över om de kommer att bli friska,
eller om det här är deras sista tid i livet.
Den självständighet och det självbestämmande som ungdomar behöver utveckla är svår att få i sjukhusmiljön. Som patienter är de obönhörligen beroende av
andra och det är kämpigt.
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»Jag tror att det går bättre
både under och efter
sjukdomstiden om man
orkar ha kvar vardagliga
rutiner och kan fortsätta
hålla kontakten med sina
kompisar och sitt liv.«
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Elin Svensson

När Elin Svensson var 14 år fick hon
cancer i knäet. Nu är hon vuxen och
utbildad läkare.
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Elins berättelse

»För mig var det viktigt
att inte släppa kontrollen
över den egna situationen. Att jag var insatt i
behandlingen och kunde
vara med och planera.«


Elin Svensson

Elin Svensson, född 1978, är nu en vuxen kvinna som har utbildat sig till läkare
och det lutar åt att hon kommer att specialisera sig inom barnkirurgi.
– Barn och kirurgi är det roligaste jag vet! säger Elin.
Hon är med i styrelsen i studentkåren och är också aktiv i Barncancerfonden.
När Elin var 14 år drabbades hon av mjukdelscancer, synovialt sarkom. Det började med att det gjorde ont i knäet hösten 1991. Elin var aktiv både som handbollsspelare och inom orientering och det tog ett tag innan hon ville gå till doktorn. Hon
trodde först att det var en vanlig träningsskada. Först sommaren 1992 fick hon rätt
diagnos. Elin minns att i början reagerade hon med ilska över att ha blivit sjuk.
– För mig var det viktigt att inte släppa kontrollen över den egna situationen.
Att jag var insatt i behandlingen och kunde vara med och planera. Jag ville inte
fastna i att vara sjuk. »Kan vi inte starta den här behandlingen tidigare så jag hinner med tåget hem ikväll?«
Viktigt att få påverka

Sarkom: Cancer i muskler och bindväv.
Läs mer på www.barncancerfonden.se

Elin bodde i Forshaga utanför Karlstad, men behandlades på sjukhuset i Göteborg. Det blev många resor.
– För min del var det viktigt att inte bli särbehandlad. Jag ville till exempel inte
åka taxi, trots att jag hade rätt till det ibland, utan tog alltid tåg till sjukhuset. Jag
tyckte också det var viktigt att kunna ifrågasätta vården och man där lyssnade på
mig och min familj. Om en familj känner att de vill vara hemma från sjukhuset
en dag, för att fira födelsedag, måste det gå att ordna.
– Ett konkret exempel, på vikten av att kunna vara med och bestämma, är att
på sjukhuset i Göteborg använde de böjda nålar till venkatetern. Det gjorde jätte
ont att sätta in dem. I Karlstad däremot använde raka nålar som inte kändes lika
mycket. Då kom jag på att jag först kunde åka till Karlstad och sätta in nålen och
sedan fortsätta till Göteborg och behandlingen där. Det kändes bra att jag kunde
påverka min situation, säger Elin.
I de fall det går brukar vårdpersonalen låta barnen och ungdomarna påverka
valet av till exempel nålar, men ibland fungerar inte detta av medicinska skäl. För
Elin var det också viktigt att fortsätta att leva som vanligt och gå i skolan.
– Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig, utan att de skulle ställa lite
krav och vara som vanligt. Jag tror att det går bättre både under och efter sjukdomstiden om man orkar ha kvar vardagliga rutiner och kan fortsätta hålla kontakten med sina kompisar och sitt liv.
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Familjen var med

4

Elin blev sjuk i åttan.
– Jag kunde känna att jag hamnade lite utanför eftersom mina klasskompisar
började hänga ute lite på kvällarna. Det kunde inte jag. Men samtidigt var annat
viktigare än att dricka folköl just då, så det var inget jag direkt saknade. Min
mamma pratade med klassföreståndaren om att jag var sjuk, men då ville inte jag
vara med. Även handbollslaget och orienteringskompisarna visste att jag var sjuk.
Det var skönt att slippa förklara sig, tyckte jag. Jag fick blommor och presenter
från klassen och idrottskompisarna och de visade att de brydde sig på det sättet.
Elin var inte intresserad av att prata om sin sjukdom under den tiden. Hon ville
inte acceptera att hon var sjuk.
– Jag kände inte att jag var sjuk. Jag hade ju bara ont i ett knä. Jag var också noga
med att det skulle vara rättvist mellan mig och mina syskon. När jag hade strålats
och sedan mådde bättre, så ville mina föräldrar ta ut mig på restaurang i Göteborg. Men då tyckte jag att mina systrar Klara och Frida skulle få vara med och
att vi borde vänta tills vi var samlade allihop. Jag ville absolut inte bli daltad med.
För mig var det viktigare att få uppmuntran och tid än presenter. Vi har ovanligt
starka band i min familj. För mig var det viktigt att familjen var med mig, trots
att jag var fjorton år när jag blev sjuk.
Elin fick sin sista behandling för elva år sedan och har alltid känt sig frisk. Hon
oroar sig inte för återfall.
– Men så fort jag har kontakt med vården behandlas jag på ett speciellt sätt. Det
blir så himla stort. De tar prover och gör undersökningar för säkerhets skull som
jag inte tror att de skulle ha gjort annars. Jag är inte rädd för att bli sjuk igen med
jag kan känna att omgivningen, vården och mina föräldrar är mer oroliga. För
några år sedan, när jag fick en propp i benet och regelbundet måste till sjukhuset
för att ta prover väcktes känslan till liv igen. Att bli bunden och bli beroende av
vården, det skrämmer mig fortfarande, säger Elin.
Bortskämdhet och uppfostran
Som förälder är du jätteviktig. För barnet behöver dig och den andre föräldern
mest av alla. Därför ska du vara noga med att ta hand om dig själv så att du orkar
ta hand om barnet.
I vården talas det om att vårda det friska hos det sjuka barnet – det vill säga att
ta till vara allt som gör tillvaron normal.
Många föräldrar undrar om man kan skämma bort svårt sjuka barn. Att skämma
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»I vården talas det om att
vårda det friska hos det
sjuka barnet – det vill säga
att ta till vara allt som gör
tillvaron normal.«
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Kan du skämma bort ditt sjuka barn? Ja,
det kan du. Barnet mår bra av att du försöker behandla det som vanligt så långt
det är möjligt. Sluta inte att ställa vanliga
krav, men anpassa dig efter situationen.

bort någon i betydelsen förstöra, få någon att bli odräglig är förstås aldrig bra.
Att måna om någon och göra tillvaron ljusare är motsatsen. Men det som i dagligt tal menas med ett bortskämt barn är just ett barn som alltid kräver att få sin
vilja fram, som uppför sig egoistiskt och har svårt i umgänget med andra barn och
vuxna. I dag är det ett ganska vanligt problem. Alla har vi väl hört debatten om
curlingföräldrar som sopar banan för sina barn så att de ska kunna ta sig fram i
livet snabbt, lätt och smärtfritt. Men så enkelt är det inte.
Resultatet är föräldrar som inte klarar att sätta gränser och barn som inte kan
visa respekt för andra barn och vuxna. Det skriver psykologen Bent Hougaard i sin
bok »Curlingföräldrar och servicebarn«. Han skriver framför allt om uppfostran
av småbarn och poängterar att de inte är små vuxna. De tänker annorlunda än vi
och är sällan betjänta av att ställas inför oändliga valmöjligheter. Vi måste hjälpa
att vara sjuk 41

Foto: Fredrik Sehlstedt

4

dem att välja bland ett par alternativ som vi föreslår. Ett barn klarar till exempel
av att välja vilken av två sagor det vill höra, men det kan inte välja ut en enda bok
bland tusen i bokhandeln. Då blir det bara frustrerat och risken är att det blir en
stor scen som både förälder och barn tycker är jobbig.
Hade bestämt allt
Ulrika Löf, mamma till Oscar, nu 10 år som fick cancer när han var fyra år, berättar om hur knepigt det kunde vara:
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Barn är inte som vuxna. De skrattar
mycket oftare än vi och varje tillfälle att
ha roligt är viktigt. Skratt är bra för hälsan. Så hyr en rolig film, spela ett spel,
kittlas och busa när barnet orkar.

Foto: Colourbox

– Vi kan i efterhand se att om inte Stina, Oscars lillasyster, funnits så hade
nog Oscar tagit över och bestämt allt i detta hus. Jag minns så väl första veckan
hemma då han behövde äta tabletter var tredje timme (på grund av att hans syster hade vattkoppor) plus all annan medicin. Vi gjorde inget annat än att försöka
få i honom mediciner och mat. Vi grät ihop också mest hela tiden. Han hade ju
så ont överallt och på toppen av detta var han förstoppad också. Fy, vilken hemsk
tid. Borsta tänderna blev då också ytterligare ett moment som var jobbigt, då han
inte ville göra det. Det är ju så att barn aldrig direkt ber om att få borsta tänderna,
men då verkade det så onödigt. Borsta tänderna – vad är det? Man kan väl köpa
nya tänder? Om han inte klarar av sjukdomen, vad spelar ett par tänder för roll?
Men vi var tvungna att fortsätta vardagen så att inte Stina fick lida för mycket av
att Oscar var sjuk. Hon var nog räddningen att vi återfick ett mer normalt familjeliv.
Tänk framåt

Det är viktigt att barnet kan behålla
kontakten med sina kompisar. Du kan få
hjälp att informera på dagis och skolan.

Som i all barnuppfostran gäller det att se lite längre fram – vad händer om jag förbjuder eller tillåter detta nu? Ett exempel är att riskerna för problem med tänderna ökar vid cancerbehandling så att god munhygien är ännu viktigare än annars.
Om det är svårt att borsta tänderna, kan barnet exempelvis skölja munnen istället.
Rådgör med tandläkaren som finns på barncanceravdelningen.
Sluta inte ställa krav på barnet – även om du självklart får anpassa dem efter
hur barnet mår. Genom att vara som vanligt och inte ge efter för barnets vilja hela
tiden visar du barnet att du tror att det kommer att bli bra. För varför skulle det
annars få göra allt som det aldrig annars får? Det kan barnet tolka som att du har
gett upp hoppet.
Se till att barnet får gå på dagis eller i skolan så ofta det bara går i samråd med
läkaren. Även om det bara blir en liten stund, om barnet är trött, är det bättre än att
aldrig vara där. Kontakten med kompisar och vardagslivet är ovärderlig. Mejl är ett
enkelt sätt. Det skänker också hopp för framtiden. Att det finns en framtid.
Skola och dagis
Konsultsjuksköterskor eller annan vårdpersonal på sjukhuset kan hjälpa dig att
informera skol- och dagispersonal om att ditt barn är sjukt. De kan också berätta
om det i syskonens grupper/klasser. Det är familjen som bestämmer om ni vill att
de ska göra det och om ni själva ska vara med då eller inte. Genom att informera
blir det lättare att behålla kontakten med kompisarna och när alla är informerade
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blir det inte lika lätt spekulationer och rykten. Ibland kan barn tro att cancer smittar till exempel.
Mattias Johansson är bror till Mikaela som drabbades av cancer när hon var nio
år och han 12 år. De bodde då i Vindeln i Norrbotten. Han ger exempel på hur bra
det är att det sjuka barnet får vara med i vardagen så mycket som möjligt:
– Vindeln är ett litet samhälle. Alla visste att Mikaela hade cancer. Sjuksköterskan Olle kom upp och berättade både i min och syrrans klass att syrran hade cancer. Det var ett stort stöd att både klasskompisar och lärare visste vad det handlade
om. Mikaela kunde få konstiga ryck. En dag i matsalen sa hon att hon var sugen
på öl. Mattanten for på affären och köpte mörkt öl till henne. Det var en unge som
tittade och undrade varför hon fick öl. »Det förstår du väl«, sa en annan unge.«
Hon är sjuk och blir bra av att dricka öl«. Det var ingen som retade henne. I klassrummet satt barnen i grupper och Mikaela hade en säng i klassrummet framför sin
plats. Hon älskade skolan och att få läxor. Mikaela var med på lektionerna i skolan så länge hon orkade. Sedan kunde hon lägga sig i sängen och vila när hon var
trött. Hon hade hela tiden kontakt med kompisar. De kom hem till oss när vi var
hemma. Hon var alltid Mikaela, inte hon med cancer.

»Hon var alltid Mikaela,
inte hon med cancer.«


Mattias Johansson

Internet – kontakt med kompisar
För Billy Ydefjälls dotter fungerade inte kontakten med kompisar lika bra:
– Barn har kort minne. Är du inte närvarande finns du inte. Andra föräldrar
hjälper till, men de sjuka barnen glöms ändå bort. På sjukhuset fick Linn mycket
vykort i början, men det ebbade snabbt ut. Barn har korta perspektiv. Cancersjuka
barn kan inte alltid svara och det tappar de mycket på. Det är skitjobbigt!
Barncancerföreningen köpte 16 stycken bärbara datorer med internetuppkoppling till barnonkologen i Lund, så att barnen kunde chatta med sina kompisar.
– Vi gjorde ett test när vi kopplade upp skolan med webbkamera och projektor
och Linn hade också webbkamera. Det var på skolavslutningen. Bänken var tom,
men Linn fanns med på »väggen«. Genom att kommunicera hämtar man hem
mycket av den sociala biten.
– När Linn var hemma, kollade hon klockan. När den var sjutton minuter över
två, så sa hon, »Nu ska kompisarna vara hemma från skolan.« Men de hade alltid
något annat för sig. Granntjejen var det största stödet. Vi ställde en pool på gräsmattan för att locka kompisar att komma hem till oss. När hon var tillbaks i skolan igen var det inga problem. Det finns en annan tjej i klassen som, liksom Linn,
har hörselproblem och de hade en gemenskap i detta.
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»Plötsligt händer det« är en handbok för
skol- och förskolepersonal som har en
elev som blivit sjuk i cancer. Beställ den
på www.barncancerfonden.se

Foto: Fredrik Sehlstedt

4

Ta tillvara på det friska hos det sjuka barnet. Låt barnet gå på dagis eller i skolan
så snart det går. Även om det bara är för
en liten stund betyder det mycket för barnet att få vara med sina kompisar.

Ge de unga frihet när det går
För äldre barn och tonåringar gäller också att du som mamma eller pappa fortsätter att ställa krav på att de gör läxor, inte spelar tv-spel nätterna igenom och liknande. Men naturligtvis ska du anpassa det efter den aktuella situationen. Med
ungdomar får man resonera sig fram. De är mitt i processen att frigöra sig när
sjukdomen plötsligt får dem att bli helt beroende igen.
Elin berättade tidigare i kapitlet om sitt behov av att vara med och påverka
under sin sjukdoms- och behandlingstid. Hon är inte ensam om detta. De flesta
unga människor behöver få möjlighet att styra sin tillvaro också, känna att de är
med och påverkar. Elin betonade också hur viktigt det var med rättvisa. Att hon
och syskonen behandlades lika. Också detta är något som hon har gemensamt
med många andra tonåringar.
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Kontakten med vänner är ännu viktigare för de flesta ungdomar än för de yngre
barnen. Att ungdomarna i så stor utsträckning som möjligt kan hänga med i vad
som sker. I dag finns det större möjligheter än förr att hålla kontakt ofta genom
SMS, chatt och e-post. Men det är viktigt att kompisarna förstår att den sjuke inte
alltid orkar svara direkt, att de har tålamod med att det kan ta ett tag. Där kan
vännerna behöva stöd från lärare och sina föräldrar. Även här kan informationen
till skolan vara av stor betydelse. Aina Dahl säger:
– Jag blev engagerad i barncancerföreningen när vi låg inne i Göteborg. Jag
minns en mamma som sa om sin pojke som dog, »Vi lät honom aldrig leva«. Det
tänkte jag på och peppade Magnus att ändå göra saker och ting och inte beröva
honom att leva det vanliga livet. Så han fick gå på fester, träffa kompisar och göra
annat – och det är jag glad för även om jag var orolig då.
Praktiska tips
att svälja tabletter. Isabells mamma Marie tipsar om ett knep hon tog till
när Isabell inte kunde svälja tabletter. Det blev krångligt. Vissa tabletter fick inte
krossas och de som fick det och blandades i mat och dryck gjorde att det smakade
bittert och gick inte ned i alla fall.
– Isabells läkare sa att en femåring måste kunna svälja tabletter, om de ska ges
i vätskeform blir det oerhörda mängder när barnet är så stort. Jag fick en idé och
köpte Pez-tabletter, sådana där små godisar. Jag tog fram dem och ett glas vatten
och sa till Isabell att först provsmaka en. Det gjorde hon och sedan fick hon öva
sig i att svälja en hel tablett med vatten. Det gick snabbt utan problem och sedan
dess kan hon svälja tabletter.
Det är vanligt att barn har svårt att ta tabletter, framförallt kortison som smakar illa. Men det kan också vara så att barnet tillvaratar sin rätt att signalera att
situationen är jobbig. Om du måste blanda medicinen i mat, försök att använda
ett och samma livsmedel varje gång. Då vet barnet att den andra maten inte innehåller medicin.
planering – om barnet är ok. Något som alla familjer snabbt märker är att
det inte går att planera mer än för en liten stund i taget. Plötsligt måste man åka
in till sjukhuset med barnet igen för att hon eller han fått feber eller behöver blod
till exempel. Ett tips som flera familjer bidragit med är att aldrig lova barnet att till
exempel gå på bio på lördag utan alltid säga »Vi går på bio på lördag – om du mår bra
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Isabells mamma kom på ett knep när Isabell hade svårt att svälja tabletter. Hon lät
Isabell öva med Pez-godis.

då«. På samma sätt får man förklara för vänner och släkt, att man gärna kommer på
middagen eller vad det nu är, förutsatt att inte barnet har feber eller är för dåligt.
prick-tricket. Ett användbart belöningssystem för barn upp till cirka nio år
är att använda prickar. Till exempel om det är tjafs om tandborstningen. Rita
tillsammans med barnet upp ett antal rutor på ett papper som ni sätter upp vid
sängen. Kom överens om att ni gör en prick varje dag som barnet borstar tänderna
som det ska. När det till exempel har blivit tio prickar så får barnet en belöning.
Det kan vara en liten leksak eller att få göra något som det gillar, som att ni leker
något speciellt tillsammans, bakar eller något annat.
Efter ett tag blir prickarna i sig belöning nog. Barnet känner sig tillfreds med
att klara av det som ni har kommit överens om och ni slipper bråket. Självklart ger
du också beröm varje dag när ni ritar dit pricken. Ta en sak i taget dock. Ett barn
kan inte ändra fler än en sak åt gången. Tänk på dig själv. Hur lätt är det att både
sluta snusa, börja banta och träna på samma gång...
Förskola, skola och fritids
Skolan har ansvar för att se till att skolbarn får undervisning även under sjukdom.
Det kan ske i den skola barnet går i normalt, hemma eller på sjukhuset.
Barnets skola har ansvar för att skaffa resurser, organisera och tillrättalägga för
hemundervisning i de perioder som barnet inte kan vara i skolan och för en anpassad undervisning när barnet kan gå i skolan. Det kan också vara aktuellt med till
exempel anpassad skolskjuts eftersom hon eller han kanske inte orkar gå hela skoldagar. Samtidigt är det mycket viktigt att barnet får komma till skolan så snart
hon eller han orkar.
Barncancerfonden har gett ut en handbok för förskola, skola och fritids som kan
beställas gratis på www.barncancerfonden.se.
Där finns information och råd till lärare och annan personal om hur de kan
hjälpa det sjuka barnet under och efter sjukdomstiden. 
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Se mig – om syskonen
KAPITEL 5
Syskon i skymundan
Alltid på fel plats
Syskonprojekt
Uttryckte sig
Åsidosatt
Mattias råd
Stöd till syskon

Syskon kommer ofta i skymundan. De
behöver också få tid och uppmärksamhet av omgivningen.

D

e friska syskonen till det sjuka barnet glöms ofta bort av omgivningen
och som mamma eller pappa känner du dig ofta otillräcklig. Det är något
du delar med de flesta andra föräldrar till svårt sjuka barn. Men genom
information, uppmärksamhet och att låta syskonen vara med så mycket som möjligt på sjukhuset går det bättre.
Syskonen är ofta de som sist får veta vad som hänt. Den första tiden kan syskonen vara oroliga och rädda för att mamma och pappa inte är med dem. Trots att
sjukhusmiljön kan verka skrämmande och annorlunda 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 oundvikligt att mer uppmärksamhet tidvis kommer att riktas mot det
sjuka barnet. Lite större syskon kan ofta acceptera detta, bara de får en ordentlig förklaring. Men det är ändå nödvändigt att du och andra då och då prioriterar
dem. Mycket bråk, gräl och svartsjuka kan förebyggas om syskonen får uppleva en
genuin uppmärksamhet från mamma och pappa. 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 perioder. Det är inte
ovanligt att syskonen blir familjens ansikte utåt och tvingas bemöta olika frågor
och kommentarer, vilket kan vara mycket tungt för dem. Du bör vara medveten
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 mamma och pappa är så upptagna av det sjuka barnet är nog
den mest smärtsamma känslan. Missunnsamhet gentemot den som är sjuk, för att
hon eller han får fler presenter och mer uppmärksamhet från andra upplevs också
starkt. Som förälder är du säkert mycket noga med att inte göra skillnad mellan
dina barn vare sig i fråga om pengar, presenter eller upplevelser, men det är inte
säkert att andra i omgivningen tänker på detta.
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Syskon i skymundan
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Ulrika Löf, Oscars mamma, berättar att de köpte ett litet lager av smågrejer att ha
till hands när de märkte att vissa inte hade köpt någonting till Stina, när Oscar
fick presenter.
– Det är inte så lätt att förklara för en 1,5-åring varför brorsan får grejer hela tiden
fast han inte fyller år. Jag köpte hem lite småsaker som jag tog till då och då.
– Syskon i allmänhet kommer ju i skymundan, så klart. Då Oscar insjuknade bodde
mormor hemma hos Stina som, dagen efter inskrivningen på sjukhuset, drabbades
av vattkoppor. Då fick Oscar äta ännu en medicin. Efter veckan i Uppsala fick vi
åka hem och då tog mormor med sig Stina hem till sig i en vecka – krångligt. Det är
märkligt hur man fungerar. Vi saknade inte henne alls i början och veckan då vi var
själva hemma tänkte jag bara på henne någon enstaka gång. Usch, det ger oss dåligt
samvete fortfarande, men man kanske fungerar så som människa att man bara kan ta
en sak i taget. Ibland tänker jag att om det händer henne något i framtiden eller om
det går snett för henne så kanske det är detta som ligger till grund. Men vad skulle vi
annars ha gjort? Hon var alltid med oss annars. När vi låg inne turades vi om varannan natt så att en av oss sov hemma med henne och den andra hos Oscar på sjukhuset, säger Ulrika.
– Stina var också med senare då vi åkte till sjukhuset för att ta prover och tanka
trombocyter. Då hade vi med oss matsäck och under tiden vi väntade på svaren var vi
i en stor lekpark bredvid sjukhuset. Vi var också på ett ställe inomhus där det fanns
massor av roliga grejer att leka med. Jag ringde dit och förklarade läget, då fick vi
komma dit för att leka även när det var stängt. Det var verkligen uppskattat av oss.

»Det är inte så lätt att
förklara för en 1,5-åring
varför brorsan får grejer
hela tiden fast han inte
fyller år.«


Ulrika Löf

Alltid på fel plats
– Linn har två syskon, de var sex och åtta år när hon insjuknade första gången. När
vi var på sjukhuset med Linn var de hemma med mormor och annan släkt. Som
förälder känns det alltid som om man är på fel plats. När vi kom hem till Växjö så
var vi helt slut. Så kunde du andas ut en till en och en halv timme, sedan såg man
på Linn att hon hade feber igen och vi fick åka in till Växjö sjukhus. Av fredagsmyset blev det ingenting, säger Billy Ydefjäll.
Första gången Linn var sjuk fungerade det ändå rätt bra, då var syskonen så
små. Mormor och morfar och det sociala nätverket täckte upp. Men när Linn blev
sjuk andra gången, slutade storasyster Emelie nian. Hon blev vuxen mycket snabbare och det skar sig fullständigt med kompisarna.
– Lillasystern höll på att dö och kompisarna var jättetaskiga, de förstod inte alls.
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Billy Ydefjäll berättar om hur man som
förälder kan känna det som om man alltid är på fel plats och har dåligt samvete
för syskonen.
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Syskon till cancersjuka barn vänjer sig vid
att inte bli sedda. Men på senare år har
deras situation uppmärksammats mer.
Här kan släktingar, vänner och grannar
göra en stor insats.

Men Emelie har vuxit som människa. Det har ställts höga krav på henne men nu
fungerar det bra. Storebror Simon gick i sjuan när Linn fick sitt återfall. Det gick
bra med kompisar för hans del. De har varit ett gäng med kompisar som alltid har
hållit ihop. Däremot fick han problem med skolarbetet, mycket tufft med matten
till exempel. Jag fick prata med läraren och beskriva situationen, säger Billy.
– Som mest var vi borta 13 veckor i sträck. Var man än är så är man på fel plats.
»Kan du inte vara hemma med mig«, säger Simon. I Lund finns Linn. Jag behövde
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ha full koll och titta på henne varje sekund. Emelie frågade: »Varför är du sjukskriven?« »Jag kan inte jobba nu när Linn är så sjuk.« »Men varför ska jag gå i skolan då?« Det gav mig en tankeställare. Ungarna ska gå i skolan och ha godkänt i
allt, samtidigt som allt runt dem är kaos. Jag vet inte om jag skulle prestera i den
situationen. Om jag hade fått betyg hade jag fått IG på jobbet, säger Billy.
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Margaretha Nolbris, sjuksköterska som bland annat arbetat som projektledare för
syskonprojektet vid Ronald McDonald Hus i Göteborg, brinner för att föra syskonens talan.
– Syskon reagerar ofta när de får frågan: »Hur har du det eller hur mår du« med
att titta fundersamt och sedan ställa följdfrågan: »Du menar väl min sjuka syster/
bror och inte mig?« De är vana vid att inte bli sedda och det vill vi ändra på. Friska syskon till sjuka barn har också på senare år uppmärksammats alltmer. När ett
barn blir allvarligt sjukt och behöver vistas på sjukhus förändras tillvaron för hela
familjen. De friska syskonens dagliga rutiner påverkas, säger Margaretha.
Det sjuka barnets tillstånd kan variera mellan olika stadier som akut, kroniskt
och livshotande.
Reaktioner som syskon kan visa i samband med att ett barn i familjen blir sjukt
eller funktionshindrat kan vara inåtriktade reaktioner, till exempel ångest, ängslan, oro och nedstämdhet. Eller mer utåtriktade som ilska. Det är viktigt att förklara för barnen att det ok att vara arg på sitt sjuka syskon.
Ålder, mognad och förståelse för sjukdomen påverkar hur syskonet reagerar och
även syskonrelationen, rollerna i familjen och kommunikationen i familjen.
– Många av de sjuka och funktionshindrade barn som kommer till Drottning
Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg har ett eller flera syskon. I en tid
när familjen är i kris är det ibland uppenbart att syskonen har behov som inte
täcks av traditionell sjukvård. För att belysa syskonens situation och behov startades »syskonprojektet« vid Ronald McDonald Hus, som pågick under tiden mars
2001 till mars 2003. Syskonen har behövt ta del av och få diskutera den information som ges och vad som händer med det sjuka barnet och situationen i familjen.
Detta har alla gjort på varierande sätt. Information till syskonen att det är i sin
ordning att få ta plats och att ha egna önskemål har mottagits mycket positivt.
Samtidigt har syskonen också fått information om att deras föräldrar älskar dem
och att föräldrarna upplever det som mycket jobbigt att försöka räcka till för alla
barnen i familjen, berättar Margaretha Nolbris.
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»Ungarna ska gå i skolan
och ha godkänt i allt,
samtidigt som allt runt
dem är kaos. Jag vet inte
om jag skulle prestera i
den situationen. Om jag
hade fått betyg hade jag
fått IG på jobbet«


Billy Ydefjäll
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Syskonprojekt

Hur syskon reagerar när deras syster eller
bror blivit livshotande sjuk beror bland
annat på ålder, mognad och förståelse.

Uttryckte sig
Många syskon i projektet berättade, ritade och målade om händelser som anknöt
till det sjuka barnets situation. Syskonen talade och uttryckte på olika sätt också
hur de själva upplevde sin roll som syskon till ett sjukt barn. Syskonen uttryckte sina berättelser när de samtidigt målade, eller om de ombads att måla, något
som exempelvis; »Hur det är att vara ensam«. Några syskon tog hem sina bilder, andra satte upp dem som en utställning på syskonanslagstavlan som finns i
Ronald McDonald Hus. »Konstverken« blev på så sätt en påminnelse eller symbol
för att ha ventilerat olika situationer.
Syskon kan känna sig ledsna, utanför, avundsjuka, rädda, okoncentrerade och
oinformerade. Det finns olika strategier för att syskonen ska få det bättre. Det kan
röra sig om att ta plats, få egen tid, få stöd och information, bli delaktiga, uppmärksammade, bli bekräftade, träffa andra som förstår och dela sina upplevelser.
Resultatet av projektet har blivit att syskonen fått uppmärksamhet, bekräftelse,
trygghet, nätverk, information, sin egen strategi, egen vård, stärkt identitet och
stärkt självkänsla.
Åsidosatt

Att rita kan vara ett sätt
för syskon att uttrycka sina
känslor.

Mattias Johansson berättar hur det var när han var 12 år och systern Mikaela blev
sjuk i cancer:
– Jag var med på sjukhuset så ofta jag kunde. Jag var med vid första besöket vid
strålapparaten. Det gjorde det lättare att förstå vad hon gick igenom. Jag fick sitta
med i kontrollrummet. Det var bra. Annars hade jag trott att det var som i en science fiction-film med strålar som skjuts in i skallen istället för radiovågor. Som
syskon är det viktigt att få vara med så mycket som möjligt. Att veta hur det är
på sjukhuset. Att ens syskon inte ligger ensam i en säng, att det finns TV, video,
clowner och lekterapi.
– Jag kände mig åsidosatt, ingen förklarade något enbart för mig. Folk kunde
komma fram och fråga hur det var med Mikaela och hur det gick för mamma och
pappa. Det var sällan någon frågade hur det var med mig.
– Det var mamma som till 90 procent var med på sjukhuset. Pappa jobbade femskift på Volvo, udda tider. Min lillebror var på dagis och när han var hemma tog
pappa hand om honom. Jag tog hand om brorsan när pappa jobbade. Jag har en
ruskigt bra kontakt med honom. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om barn.
– Farmor eller Maria, en vän till familjen, tog hand om oss om föräldrarna
måste vara borta längre. Jag blev självständig och förstod att mamma måste ta
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Mattias råd
»Försök att ge lite kärlek till syskonen
också. Lämna det sjuka barnet hemma
och gör något med syskonet.«

»Folk kunde komma fram
och fråga hur det var
med Mikaela och hur
det gick för mamma och
pappa. Det var sällan
någon frågade hur det var
med mig.«

5



Mattias Johansson

Mattias och Emma blev kompisar i en
grupp för syskon som barncancerföreningen ordnar. Det är ett stöd för syskon
att prata med andra i liknande situation.
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hand om syrran, bara någon enstaka gång var jag besviken över det. Mamma har
alltid varit duktig på att hålla flera bollar i luften och hon hade alltid koll på vad
jag gjorde. Vi hade alltid kontakt. Om syrran var hemma, var mamma hemma.
Och om syrran var på sjukhuset ringde alltid mamma.
– Jag hade också en extra familj, min bästa kompis familj. När syrran dog, så
var jag jämt hos dem. De tog in mig med öppna armar och jag är oerhört tacksam
för det. Jag kände att jag behövde få komma bort från huset och låta mina föräldrar sörja ifred. Jag gjorde läxorna hos David och åt ofta middag där. De bjöd med
mig på släktmiddagar och sånt.
Stöd till syskon
Mattias har några råd till andra syskon som drabbas:
– Skyll inte på dig själv, det är inte ditt fel att ditt syskon är sjukt. Cancer drabbar vem som helst. Det är viktigt med syskongrupper. Alla barncancerföreningar
borde ha en aktiv sådan. Det är jätteskönt att prata med någon som vet vad cytostatika och sånt är. En som förstår. Andra kompisar förstod så småningom. Jag
lärde upp min bäste kompis familj.
– Det är viktigt att förklara för kompisar vad som händer och låta dem vara med
på ett hörn. Syrran behandlades mycket hemma. Vi hade droppställning etcetera.
här. Jag tog med min bästis, David flera gånger. När hon fick dropp fick han se
lite grann. Om man har en kompis som är med, så har man någon mer än familjen att prata med.
Det finns en del stöd att få som syskon. I barncancerföreningarnas syskongrupper kan syskon träffa andra som är i samma situation. I en sådan syskongrupp träffade Mattias sin kompis Emma, de är vänner än idag.
Syskonstödjare finns bland annat vid Barncancercentrum i Lund, Göteborg
och Umeå. Deras jobb är att ge syskon till cancersjuka barn den tid och den uppmärksamhet de av naturliga skäl inte får från föräldrarna. 
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Stöd från omgivningen
KAPITEL 6
Labilt läge
Omgivningen
Parrelationen
Skilda föräldrar
Tips

H

ur orkar du? Det frågar alla. I det här kapitlet kan du läsa om hur du klarar av vardagen trots att ditt barn är svårt sjukt. Om hur det är att få eller
inte få stöd från släkt, vänner och bekanta.
Ulrika Löf berättar att detta självklart är det värsta som hänt dem.
– I början tänkte vi att detta kommer vi aldrig att klara och det frågade många
oss också. Men vad har man att välja på? Det är bara att åka med tåget!
– Det är svårt för alla i dessa situationer och jag har stort behov av att få »älta«
allt som händer. Som tur är hade jag, och har, vänner som orkade lyssna. Inte alla
förstås. Några av våra tidigare vänner tog kontakt med oss först efter ett halvår och
då ansåg vi att man inte är vidare vänner.
Leif, min man, pratar inte så mycket i vanliga fall och inte heller då när allt
detta hände. Det resulterade i infektion. På vårdcentralen hade de först svårt att
förstå vad han drabbats av eftersom han var ung och frisk. Själv behövde jag höra
från min mamma att vi var i kris och deprimerade. Jag fattade det inte själv, säger
hon. Jag tror att det är viktigt att alla som drabbas av en sjukdom eller annat som
har negativ påverkan tillåter sig att sörja.
När det var Ulrikas tur att sova hemma med dottern medan hennes man var på
sjukhuset med sonen vågade hon inte vara ensam:
– Jag tordes inte sova själv, så min syster eller min mamma var här och sov med
mig. Det jag var mest rädd för var att jag skulle gå ut på vår balkong, bredvid sovrummet, och hoppa ned. Sjukt! Men jag kände verkligen att jag inte kunde vara
säker på mig själv just då. Jag vet inte om det är det här som kallas ångest?
Labilt läge

Det är lätt att känna sig ensam och att
omgivningen inte fattar någonting, men
det är ofta svårt för vänner att veta vad
de ska säga och göra. Ofta uppskattar
dock föräldern att få höra om det vanliga
livet också.

Några veckor efter det att de kommit hem från sjukhuset åkte Ulrika till en kompis med dottern Stina.
– Jag trodde att det skulle kännas som förut när jag kom dit, men jag tyckte bara
att allt var jobbigt. Jag retade mig på allt hon sa och när hon beklagade sig över att
hon hade det stökigt kände jag bara för att börja gråta. Man är så labil och ibland
tycktes det inte spela någon roll vad folk än sa så tyckte jag att de var så himla
stöd från omgivningen 57

6

knäppa. Nu i efterhand inser jag ju att det måste vara jobbigt även för dem som är
bredvid, men de får komma i andra hand så är det bara. En kompis till mig skulle
komma och hälsa på oss och hon frågade hur Oscar såg ut nu efter kortisonbehandling och allt. Jag sa att han såg ut som vanligt. Hon har senare berättat att
hon fick en chock när hon fick se honom. Det är väl så att vi som lever med det
hela tiden inte ser hur annorlunda barnet ser ut. Däremot kan jag se på kort nu att
han ju faktiskt såg ut som en liten uppsvälld mångubbe!
Ulrika fick mycket stöd av sin syster och mamma under Oscars sjukdom.
– Jag tycker det är viktigt att påpeka att också mor- och farföräldrar drabbas och
dessutom dubbelt upp om man har en bra relation med dem. Min mamma, Oscars
mormor, jobbar på barnavårdscentral och när Oscar blev sjuk blev det helt otänkbart för henne att fortsätta jobba. Det var inte lätt för henne som mormor att få
en godkänd sjukskrivning.
Omgivningen

6

– När jag fyllde fyrtio, var det många som ville komma på fest. Men när man
behöver vänner så är de inte många. På Ica undviker folk en och på gatan är det
likadant. Ett exempel är när vi var på Liseberg och träffade två familjer, som vet
om att vi är fem i familjen. Framför dem stod bara fyra personer, då Linn var för
trött för att följa med och var hemma hos mormor. De sa inte ett ord om Linn och
gled undan ifrån att äta med oss. Det handlar om ren rädsla. Det är en tuff bit,
säger Billy Ydefjäll. Tidigare var vi på fester varje helg och hade stort umgänge.
Nu blev det färre och färre som hörde av sig, samtidigt som det dök upp nya
personer som hade förståelse.
– Men det var värre första gången Linn blev sjuk. Nu vet vi hur det är. Det värsta omgivningen kan göra är att inte säga någonting. Samtidigt är det inte enkelt
för dem heller eftersom man själv är labil. Vi har varit öppna hela tiden. Berättat
att ibland orkar man inte ringa upp själv, men man blir jublande glad när andra
ringer. Var inte rädd för att ringa. Man vill höra om det »vanliga« livet också. Ett
råd till omgivningen är att be att få ringa upp om det inte passar, säger Billy.

»I början tänkte vi att detta
kommer vi aldrig att klara
och det frågade många oss
också. Men vad har man
att välja på? Det är bara att
åka med tåget!«


»Det värsta omgivningen
kan göra är att inte säga
någonting. Samtidigt är
det inte enkelt för dem
heller eftersom man själv
är labil.«


Parrelationen
Relationen mellan föräldrarna blir naturligtvis påverkad av den stress som paret
lever under. Det kanske också visar sig att ni uppfattar saker på olika sätt och att
ni hanterar oron på skilda vis. En mamma var gravid i 16:e veckan när de fick reda
på att deras flicka hade cancer.
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Ulrika Löf

Billy Ydefjäll
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Relationen i familjen påverkas av den
stress man lever under.

– Graviditeten upplevde jag annorlunda och första tiden med babyn blev också
annorlunda än föregående gånger. Det pratas mycket om parförhållandet, men
jag tycker inte att man får mycket stöd utan måste vara mycket aktiv och själv
tänka på det. Jag hoppades att någon annan skulle säga att »Nu sitter vi här
och pratar tillsammans«. Jag är sjuksköterska och upptäckte ganska snart att det
också skapade lite problem. Jag har säkert varit mer hysterisk än min man och
sett bacillusker överallt.
Billy Ydefjäll berättar att när det gäller relationen mellan fru och man, är det
hela tiden tuffa fajter.
– Jag vet inte om det stärker relationen, men vi har i alla fall löst ett gemensamt problem två gånger. Vi har varit gifta i tjugo år och vet vad den andra går
för, säger Billy Ydefjäll.
Sedan intervjun gjordes har Linn haft flera återfall och i juni 2006 gick hon
bort.
Skilda föräldrar
Att det sjuka barnet har skilda föräldrar behöver inte vara en nackdel. Det är vanligt att ett barn numera har både mamma och hennes nya man och pappa och hans
nya fru. I bästa fall har barnet flera vuxna runt sig som bryr sig om och kan finnas
till hands och dela bördorna. Man behöver inte vara skilda för att ha olika uppfattningar och åsikter. I de fall ni inte kan samarbeta bör ni prata med sjukhuspersonalen och höra om ni kan få samtalsstöd av exempelvis kurator eller psykolog så
ni kan lösa konflikten och samarbeta för barnets bästa.
Du som är ensamstående, försök att få hjälp av en nära vän eller släkting som
kan följa med dig på samtal hos läkaren. Be om hjälp när du behöver det. Prata
med kuratorn och hör vad det finns för stöd att få, så att du kan komma ifrån
ibland.
Tips
I slutet av boken hittar du ett informationsblad som du kan kopiera och dela ut till
vänner och bekanta. Där finns konkreta råd om hur de bäst kan stötta det drabbade barnet och familjen. 
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Nätverk
KAPITEL 7
Barncancerföreningarna
Konsultsjuksköterskor
Viktigt att känna omtanke
Tips

V

i kan inte bota, men vi kan göra tillvaron litet ljusare. Så beskriver barncancerföreningarna sin verksamhet. Deras insats går ut på att ge stöd till familjer vars barn drabbats av cancer, att göra saker gemensamt, lyssna och prata.
Alla vet vad det handlar om, alla har liknande erfarenheter att dela med sig av.
Familjekontaktgrupperna inom föreningarna brukar arrangera fika och andra
mötestillfällen på barncanceravdelningarna runt om i landet.
Den som vill komma är välkommen. Ibland kan det dröja innan någon tar kontakt, andra föredrar att inte delta alls. Det är olika. Billy Ydefjäll berättar:
– I Lund ordnar barncancerföreningen en trivselkväll varannan onsdag då de
bjuder på mat och vin. Vi kom ju in på en tisdag och fick höra om detta. Vi tänkte att: »Inte en chans att vi ska sitta och gråta med dem. Vi ska ju hem!« Vi gick
inte ut från rummet. Men de kom in med en räkmousse och en halv flaska vin.
Tiden gick och så småningom satt också vi med vid bordet. Vi delade smärta,
sorg och erfarenheter och skvallrade om läkare med de andra föräldrarna. En sak
har jag lärt mig. Den här sjukdomen slår urskillningslöst mot alla. De här kvällarna gav mycket.
Barncancerföreningarna

Barncancerföreningarna består av andra
föräldrar som arbetar för att skapa möjligheter för barn och föräldrar att umgås
lättsamt trots sjukdom.

Det finns sju barncancerföreningar i landet. De drivs ideellt med stöd av bidrag
från allmänheten och olika företag. Barncancerfonden ger stöd till forskning,
anordnar vistelser för familjer och utbildningar för läkare och skjuksköterskor i
barnonkologi. De tar också fram och sprider informationsmaterial och är ett samarbetsorgan för de lokala barncancerföreningarna. Grunden för varje förening är
insikten om att drabbade familjer behöver omges av ett socialt nätverk.
Föreningarna vill skapa möjligheter för barn och föräldrar att vara tillsammans
under mer lättsamma former. De behandlingar som barnen genomgår är ofta
långa och smärtsamma. Därför behövs ibland ett avbrott, en chans att komma
ifrån.
Det finns sex barncancerföreningar i landet: Norra, Mellansverige, Stockholm,
Östra Götaland, Västra och Södra. De har alla startat på initiativ av föräldrar till
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barn som fått en cancerdiagnos. Varje förening har egen styrelse, egen ekonomi och egen insamlingsaktivitet med ett eget 90-konto. De arbetar självständigt
inom sina geografiska regioner och är uppbyggda kring flera olika arbetsgrupper.
De bidrag som kommer in till föreningarna används bland annat till miljöombyte
och rekreation för drabbade familjer, trivselaktiviteter på sjukhuset samt utflykter
och träffar för barn, ungdomar, syskon och föräldrar. Ekonomisk rådgivning för
familjer är också exempel på insatser som finns i en del föreningar.
De flesta är organiserade på ungefär samma sätt, indelade i arbetsgrupper för
bland annat familjekontakt och ungdomsverksamhet. Inom de flesta föreningar
finns dessutom en »visommist-grupp« för familjer som mist barn i cancer.
Konsultsjuksköterskor

7

På vart och ett av landets sex barncancercentrum arbetar två konsultsjuksköterskor, varav en till barn med hjärntumörer. Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att
vara en länk mellan det sjuka barnet, familjen, skolan och kamrater.
Barn som drabbas av cancer får sin diagnos vid något av de sex barncancercentrumen. De vårdas sedan i så stor utsträckning som möjligt på sitt respektive
hemsjukhus. Därför är en kontinuerlig kontakt med regionens sjukhus viktig för
konsultsjuksköterskorna. En annan uppgift är att utbilda vårdpersonal om barncancer. Det är betydelsefullt för familjerna att få så mycket vardagsliv som möjligt under sjukdoms- och behandlingstiden. För skolbarn är det extra viktigt att
de kan vara hemma, gå i skolan och träffa kompisar så ofta som möjligt. Skolinformation är också konsultsjuksköterskornas uppgift. Om familjen vill, hjälper de
till att förmedla information till barnets lärare och klasskamrater. De kan också
informera i syskonens klasser.
Viktigt att känna omtanke
– I en sådan här jobbig och pressad situation är det viktigt att känna stödet utifrån. 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 undrar varför. Det är bättre att
ringa för många gånger än inte alls, säger föräldrarna till ett cancersjukt barn.

62 nätverk

Det finns sju barncancerföreningar
i landet: 1. Norra, 2. Mellansverige,
3. Stockholm, 4. Östra Götaland,
5. Västra och 6. Södra.
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Det är skönt att prata med någon som förstår. Via barncancerföreningarna kommer du i kontakt
med andra i samma situation.

Tips
Information om barncancerföreningarnas verksamhet och kontaktpersoner finns
på sjukhuset på den aktuella orten. Du kan också läsa mer om barncancerföreningarna på www.barncancerfonden.se/foreningar. Varje förening har en egen
webbplats som är länkad till Barncancerfondens webbplats. 
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Maten
KAPITEL 8
Vikt
Illamående
Sondmatning
Normala matvanor
Inte barnets fel
Praktiska tips
Mat vid cytostatikabehandling

M

ånga föräldrar berättar att maten är ett stort bekymmer. Även i vanliga
fall får man som förälder ofta kämpa för att få barnen att äta. Men när
barnet är sjukt och behandlas med cytostatika blir det ofta extra svårt.
Då kommer dessutom oron över att barnet blir ännu svagare om hon eller han inte
äter. Det är lätt hänt att börja tjata och det förbättrar inte saken.
Det finns dock en del knep att ta till! I detta kapitel får du en del praktiska råd.
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 effekter kan
uppkomma av strålbehandlingen.
Isabell, som nu är frisk från cancer, berättar i sin dagbok om hur det kunde vara
när hon som 5-åring var sjuk:
– 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 det smakade jätteäckligt. Till och med favoriten kinamat
smakade äckligt. Eftersom jag åt så dåligt så var jag tvungen att få en sond. En
tunn slang som gick igenom näsan ner till magen. Genom den fick jag vätska.
Vikt

Köttbullar och spagetti är många barns
favoritmat. Men om barnet mår illa
bör just favoriterna undvikas, annars
kan barnet senare förknippa dem med
illamående.

Det kan ibland vara svårt att få barnet att hålla sin vikt under den fas när barnet
intensivbehandlas med cytostatika. Denna fas är olika lång beroende på vilken
diagnos det gäller.
Laga vardagsmat som ditt barn tycker om och brukar äta. Erbjud små energirika portioner, täta måltider och gärna efterrätt. Tre huvudmål och tre mellanmål
och ibland ett nattmål kan vara bra när barnet äter lite åt gången. Det finns också
olika specialprodukter att berika med som ger extra kalorier utan att förändra
smaken nämnvärt, samt färdiga drycker med extra näring. Dietisterna på sjuk
huset kan ge information om detta. Låt gärna barnen delta i bakning och matlagning om de vill och orkar.
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Baka gärna bullar om du orkar. Doften av nybakat bröd kan väcka aptiten.
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Isabells mamma Marie minns hur härligt det var när en nattsyster bakade kanelbullar mitt i natten.
– Det var verkligen uppskattat. Att känna doften i alla fall. Tyvärr kunde Isabell
inte äta. Jag tror inte att hon åt någon måltid på sjukhuset alls. Det fungerade bara
inte. Pappa Leif kom med små hamburgare från McDonalds. Ibland kunde hon
äta en halv. Så naturligtvis rasade hon i vikt under sjukhustiden.
Illamående
Illamående kan ha många orsaker. För att barnet ska kunna äta är det viktigt att
det får behandling som lindrar illamåendet. Det finns många bra mediciner mot
illamående. Medicinen ska tas i god tid innan barnet ska äta så att den hinner
verka. Om den inte hjälper ska du kontakta sjukvårdspersonalen då det finns olika
mediciner och effekten är individuell.
Sondmatning
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 magsäcken. Det kallas enteral nutrition. Med hjälp av droppaggregat matas
barnet sedan sakta hela tiden, eller måltidsvis, med speciellt näringsrik välling.
Även annan vätska och mediciner kan ges i sonden. Om behovet av sondmatning
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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. Oftast kan barnet äta och dricka på vanligt sätt under
perioden som det får sondmat och då är det en mycket bra kombination.
Sondmaten passerar genom mage och tarm och tas om hand av kroppen på precis samma sätt som när man äter som vanligt. Därför är detta ett bra sätt att ge
extra näring under de perioder då det är svårt att äta tillräckligt. Sondmatningen
är lätt att sköta även när barnet bor hemma. Det går också att ge mediciner och
vätska via sonden så att det blir enklare för barnet.
Ibland är det svårt för tarmen att ta emot någon mat och då kan barnet behöva näringslösning direkt i blodet, parental nutrition. Sondmatning är dock bättre
eftersom tarmen då får näring samtidigt.
Normala matvanor
Cytostatika kombineras också periodvis med kortison. Detta kan ge vissa barn en
glupande aptit, och andra inte. I vissa fall kan man behöva minska kalorierna och
ge »smalmat« en period. Efter avslutad behandling är det viktigt att återgå till normala matvanor för att undvika att barnet drabbas av övervikt. Det har tyvärr blivit
ganska vanligt och det är bättre att förebygga detta genom att även under sjukdomen försöka leva så normalt som möjligt. Ha regelbundna måltider tillsammans
med resten av familjen och ät vardagsmat.
– Isabell fick problem med vikten efteråt, så jag kan bara uppmana andra föräldrar att tänka på att sluta upp med extra bullar och småätande när barnet är färdigbehandlat, säger Marie.
Inte barnets fel
Det är inte barnets fel när det lämnar mat på tallriken, fast hon eller han kanske
längtat efter och bett dig laga den. Liksom Isabell kan många cancersjuka barn
berätta om situationer då de längtat efter en viss maträtt. När maten väl står på
bordet kan de inte äta mer än ett par tuggor. Förklara också detta för andra personer i barnets omgivning som kanske lagar mat till ditt barn.
Många av barnen får ett ändrat smak- och luktsinne på grund av sjukdomen
eller behandlingen. Favoriträtterna smakar annorlunda. Somliga vill krydda sin
mat mer, andra mindre. Det kan vara svårt för omgivningen att förstå och leda
till missförstånd.
Aptiten stimuleras av att maten är vackert upplagd och bordet trevligt dukat.
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Meningen är inte att du mitt i allt ska vara tvungen att duka upp till bankett med
brutna servetter. Risken är att barnet ändå inte äter. Det räcker ofta med något litet
som är annorlunda. Ett färggrant sugrör i glaset, ett tänt ljus, eller en blomma kan
göra susen. Framför allt är sällskap viktigt. Ät tillsammans hela familjen så ofta det
går. Även vi vuxna tycker ju att det är roligare att äta när vi har sällskap. Barn äter
oftast bättre tillsammans med andra barn.
Praktiska tips
• Det är viktigt att ha rutiner och äta regelbundet.
• Tjata inte på barnet. Mammas och pappas oro och omsorger kan bli kvävande för
barnet och trots att uppmuntran kan vara ett stöd kan det upplevas som tjat.
• Försök att servera all slags mat, den barnet brukar äta.
• Servera små täta måltider. För mycket på tallriken blir till berg av mat.
• Undvik att ge favoritmaten under sjukdomstiden om barnet brukar må illa.
Annars kan den maten omedvetet för alltid förknippas med illamående.
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• Ett knep vid illamående är att inte servera dryck till maten utan mellan måltiderna. Då blir inte magsäcken så full och barnet kan lättare få i sig maten.
• Ge klara drycker som vatten, coca-cola och saft om barnet mår illa. Mjölk och
juice kan upplevas som tjockt och svårt att svälja.
• Har barnet svårt för matos så stäng dörren till köket när du lagar mat och servera den någon annanstans. Koka hellre än stek maten. Du kan också servera
kalla rätter som inte osar.
• Byt gärna matmiljö. Försök hitta fram till vad som passar ditt barn.
• Om du själv är uttröttad så ta hjälp av andra. Ofta tycker vänner och grannar
att det är skönt att kunna hjälpa till med något konkret som att laga lite mat,
baka en kaka eller duka fint.
Mat vid cytostatikabehandling
Receptet på nästa sida är hämtat från Barncancerfondens receptsamling på nätet.
En cd-skiva med recept på varmrätter, efterrätter, drycker med mera finns också
att köpa. Fler recept, tips och råd finns i Barncancerfondens broschyr »Mat vid
cystostatikabehandling« som finns att beställa på www.barncancerfonden.se.
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Om barnet har dålig aptit men orkar med
en liten utflykt är det ingen dum idé att
servera maten utomhus.

Foto: Leigh Beisch / GettyImages

Kokboken »Råd och recept vid cancersjukdom« är skriven av dietisterna Marie
Esbjörnsson och Ylva Orrevall och utgiven på Gothia Förlag. Här får du råd vid
olika besvär som illamående, sväljproblem och lukt- och smakförändringar och
många bra och energirika recept.

Blåbärsmuffins, 10 st
100 g smör

1 tsk bakpulver

1 dl strösocker

1 dl yoghurt eller filmjölk

rivet skal av 1 citron

2 dl blåbär

2 ägg

2 msk strösocker

2 1/2 dl vetemjöl

ev florsocker till pudring

Sätt ugnen på 225°. Rör smör och socker pösigt. Tillsätt citronskalet och äggen.
Blanda mjöl och bakpulver och sikta ned i äggsmeten. Rör till sist ned yoghurten eller filmjölken. Klicka ut smeten i 10 stora pappersformar och fördela de lätt
sötade blåbären i formarna, ca 1 msk i varje. Grädda mitt i ugnen 12-15 min. Sikta
eventuellt över florsocker före serveringen.
tips: Du kan naturligtvis fylla dina muffins med annat än blåbär, till exempel
hallon och marsipan. Aprikos, banan, russin och lite kokosflingor ger överraskande tropiska muffins. Muffinsen kan frysas. (Källa: Allt om mat)
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Ekonomi
KAPITEL 9
Kuratorns roll
Räkna så här
Försäkringskassan
Dra nytta av din barnförsäkring

M

itt uppe i all oro för det sjuka barnet så är det också praktiska saker du
måste ordna med ekonomin. Ofta kan kuratorn på sjukhuset hjälpa dig
med att ta reda på vilka regler som gäller i just ditt landsting och att till
exempel söka vårdbidrag, färdtjänst och resebidrag med mera. I detta kapitel har vi
samlat information som kan hjälpa dig med familjens ekonomiska situation under
sjukdomen.

Invaliditetsersättning

Kuratorns roll

Barnförsäkring

Kuratorn har en central uppgift inom vården av cancersjuka barn. Så snart läkarna ställt en diagnos är det kuratorns uppgift att söka upp patientens familj för
att informera och lotsa föräldrarna rätt i det svenska socialförsäkringssystemet
samt stötta dem mentalt. Ebba Posse arbetar som kurator och leg. psykoterapeut
vid bland annat barnhematologen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hennes
arbete innebär psykosocialt stöd för familjerna, dels vad gäller praktiska frågor
som rör ekonomi och socialförsäkring, men också samtalsstöd för familjerna.
– Jag träffar mest barn som ska genomgå stamcellstransplantation. Många
familjer kommer hit för behandling från andra delar av Sverige. Jag försöker få en
så tidig kontakt med familjerna som möjligt och är ofta med redan vid det första
informationssamtalet tillsammans med läkaren samt psykologen. Psykologen och
jag samarbetar när det gäller det psykiska stödet till familjerna. Det kan vara bra
att vara två många gånger. Vi kan dela upp familjen så att till exempel en sjuk
tonåring kan prata med en av oss och föräldrarna med den andre. När man är två
som arbetar med familjerna är det heller inte lika sårbart om en av oss skulle få
förhinder. Det är alltså lättare att få till regelbundna samtal när en av oss kan finnas till hands när det behövs.
Ebba Posses uppgift är att försöka underlätta tillvaron psykosocialt för familjerna, både på sjukhuset och när de är hemma efter behandlingarna.
– En del i detta är att hjälpa till med ekonomiska frågor. För de flesta betyder
barnets sjukdom, förutom all oro, ett inkomstbortfall samtidigt som utgifterna
ökar. Det jag brukar gå igenom ekonomiskt är:

Checklista ekonomi
Tips
Familjeekonomiska gruppen

Förutom oron för ditt sjuka barn blir
också familjens ekonomi sämre i de allra
flesta fall. Kuratorn på sjukhuset kan
ge dig råd om hur ni ska göra för att till
exempel söka vårdbidrag.
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1. vårdbidrag. Har familjen sökt det på hemorten eller vill de ha hjälp med det?
2. tillfällig föräldrapenning för vård av svårt sjukt barn kan föräldern ansöka om när barnet fått sin diagnos och startat sin behandling. Vid denna
form av föräldrapenning har föräldern rätt till ersättning från Försäkringskassan
under ett obegränsat antal dagar så länge det rent medicinskt bedöms att barnet
är svårt sjukt. Detta gör att när familjen väl kommer hem och den medicinska
behandlingen börjar trappas ned något så har familjen fortfarande möjlighet att
ansöka om ordinarie tillfällig föräldrapenning, vilken uppgår till maximalt 120
dagar per barn och kalenderår.
Det går i dagsläget inte att både få tillfällig föräldrapenning och vårdbidrag för
samma diagnos. I regel ger tillfällig föräldrapenning en högre ersättning än vårdbidraget eftersom den är inkomstgrundande, oftast 80 procent av lönen. Däremot kan man få ersättning för merkostnader inom vårdbidraget även om man får
tillfällig föräldrapenning. Man bör dock i varje enskilt fall gå igenom detta med
Försäkringskassan.
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3. hur ser familjeekonomin ut? Vilka regler gäller i det aktuella landsting
som barnet tillhör? Det är en av de saker kuratorn kan hjälpa till med. En del
landsting kan till exempel stå för matkostnader för anhöriga när den sjuke vårdas på annan ort. Kuratorn tipsar också om fonder som just denna familj kan söka
bidrag från.
– Föräldrarna behöver koncentrera sig på vården av barnet och då kan det vara
svårt att ha ork att till exempel förhandla med Försäkringskassan eller skaffa information om vilka rättigheter och/eller möjligheter till ekonomisk ersättning som
finns. Därför är detta något som familjerna kan få hjälp och stöd med från kuratorn, säger Ebba Posse.
Räkna så här
• Det finns fyra nivåer av vårdbidrag: en fjärdedels, ett halvt, tre fjärdedels och
helt vårdbidrag. Ett maximalt vårdbidrag motsvarar 2,5 så kallade prisbasbelopp.
• Ifall föräldrarna har merkostnader för vården av sitt barn kan en viss del av
vårdbidraget lämnas i form av så kallad merkostnadsersättning som inte är
skattepliktig. Även denna del av bidraget delas upp i fyra nivåer: 18 procent,
72 ekonomi

Mer information finns att få på
www.forsakringskassan.se

36 procent, 53 procent respektive 69 procent av ett prisbasbelopp. En förälder
kan till exempel beviljas tre fjärdedels vårdbidrag varav 36 procent är skattefri
merkostnadsersättning. Det kan till exempel vara ersättning för medicinkostnader upp till högkostnadsskyddet, rätt till färdtjänst och extrautgifter för mat.

Foto: August Ekman Öhrn

Försäkringskassan

Har du koll på försäkringarna? Kan ni dra
nytta av er barnförsäkring och få lite ekonomiskt stöd den vägen?

Det finns inte en familj som är den andra lik, inte ens bland dem vars barn drabbats av samma sjukdom. Därför finns det inte heller någon universalmetod som
enkelt fastställer exakt hur mycket stöd samhället borde ge till exempelvis föräldrar vars barn drabbas av cancer.
– Reglerna för vårdbidrag är tydliga och ska tillämpas likformigt för hela landet, säger Tomas Sundberg, avdelningsdirektör hos Försäkringskassan. Så länge
förutsättningarna är likartade ska också bedömningen vara likformig oavsett var
familjen bor. Men det är ju trots allt människor som ska tolka reglerna och göra
samlade bedömningar från fall till fall.
Just dessa individuella prövningar, och det faktum att inget ärende är det andra
likt, gör att man inte kan tala om någon absolut rättvisa. De betyder dock inte att
föräldrarna inte har stora möjligheter att invända mot beslut som de anser felaktiga. Från och med den 1 januari 2008 är socialförsäkringsnämnderna avskaffade
och en ny beslutsordning för vårdbidraget har införts. Det innebär att utredningen
om vårdbidrag tas fram och sammanställs av en handläggare som sedan överlämnar ärendet till en föredragande. Efter att den föredragande redogjort för omständigheterna i ärendet och skälen för det beslut som läggs fram avgörs ärendet av en
särskilt utsedd beslutsfattare. Tanken med den nya beslutordningen är att den ska
leda till kortare handläggningstider för vårdbidraget.
Om en förälder vill lämna uppgifter muntligt ska det vara möjligt om det kan
ske med hänsyn till vad Försäkringskassan kallar arbetets behöriga gång. Om
man vill överklaga ett beslut om vårdbidrag som fattats enligt den nya beslutsordningen måste det i första hand omprövas av Försäkringskassan innan det överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Dra nytta av din barnförsäkring
Stefan Fallbjörks son Oscar fick leukemi när han var sex år. Idag, tio år senare, är
han fri från cancern. Men vägen dit har varit lång och smärtfylld, med år av återfall och behandlingar, bland annat två benmärgstransplantationer. Oscar har fått
men för livet, bland annat nedsatt hörsel och syn.
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Det blev många och långa resor från hemmet i Gällivare för familjen, och livet
blev väsentligt dyrare. Stefan Fallbjörk fick utan problem ut barnförsäkringens
vårdkostnadsersättning som ersätter de extra utgifterna. Han fick även ut dag
ersättningen vid sjukhusvård.
Invaliditetsersättning
Men den stora stötestenen var invaliditetsersättningen. Fastän läkarna konstaterade att Oscar med 99 procents sannolikhet skulle få framtida men, ville försäkringsbolaget inte betala ut mer än drygt en halv invaliditetsersättning. Bolaget tog
fasta på den mycket lilla möjligheten att pojken skulle kunna bli helt frisk.
– Det var jättejobbigt att höra dem säga att Oscar kunde bli återställd. Läkarna
var ju så pass säkra på att han inte skulle bli det. Det slutade med att Stefan Fallbjörk måste hota med både konsumentombudsman och press innan försäkringsbolaget till slut betalade ut ersättningen.
Det gäller alltså att inte ge upp och man ska veta att i de allra flesta fall faller
försäkringen ut utan problem.
Barnförsäkring
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Trots striden med försäkringsbolaget talar Stefan Fallbjörk sig varm för barnförsäkringar.
– De är så viktiga att de borde vara obligatoriska och tecknas redan på BB.
Saknar man försäkring och barnet blir sjukt är det för sent att teckna. Samhällets
ekonomiska skydd är dåligt vid exempelvis svår sjukdom. En stor del av skolförsäkringarna gäller bara för olycksfall under skoltid. Föräldrar till cancerdrabbade
barn har stora extrakostnader.
En barnförsäkring täcker en del, men sällan allt. Även barnet kan ha nytta av
barnförsäkringen. Om han eller hon inte kan arbeta fullt ut senare i livet kan både
medicinsk och ekonomisk invaliditetsersättning falla ut. Priset på barnförsäkringar
varierar kraftigt beroende på hur hög invaliditetsersättning man väljer. En premie
på 1 200–1 900 kronor per år brukar ge nödvändig ersättning.
Tips
Du som vill veta mer om vårdbidrag kan besöka www.forsakringskassan.se och
ladda hem broschyren Vårdbidrag och handikappersättning. Du hittar den under
broschyrer, funktionshinder.
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CHECKLISTA EKONOMI
• Tillfällig föräldrapenning: Riksdagen
har beslutat att föräldrar till svårt sjuka
barn under 18 år kan ha rätt till ett
obegränsat antal dagar med tillfällig
föräldrapenning.
• Vårdbidrag: Be kuratorn på sjukhuset
hjälpa dig att fylla i detta. Som underlag behöver du ett bra, utförligt läkarintyg. Ge dig inte, utan be att ditt barns
läkare beskriver sjukdom och behandling i detalj.
• Sjukskrivning: Du kan behöva bli sjukskriven. Prata i första hand med din
egen läkare om detta. Försäkringskassan kan ifrågasätta föräldrars sjukskrivningar som barnläkare skrivit. Därför är
det bättre att du blir sjukskriven av din
vanliga läkare än av barnets läkare.
• Försäkringar: Kolla de försäkringar ni
har i familjen och se om ni har rätt till
ersättningar.
• Fonder: Fråga kuratorn. Kuratorn vet
vilka fonder som kan vara aktuella för
din familj.
• Viktiga papper: Be en vän om hjälp att
hålla koll på räkningar så de betalas i
tid. Det är lätt att post samlas på hög i
det här läget och papper kommer bort
när man har huvudet fullt av oron för
sitt barn.

Familjeekonomiska gruppen
Behovet av en sådan grupp är stort. När man har ett sjukt barn orkar man inte ta
strid om de här frågorna, och man vet inte sina rättigheter. Ta till exempel det här
med vårdbidrag. Reglerna är snåriga, försäkringskassorna gör olika bedömningar och de tar alltid lång tid på sig. Barncancerföreningarnas familjeekonomiska
grupps mål är att arbeta för att alla drabbade familjer ska behandlas lika ekonomiskt. Uppdraget är att bana väg för drabbade familjer och stödja dem i deras kontakter med Försäkringskassan och försäkringsbolag.
Källor: Artiklarna om Försäkringskassan och barnförsäkringar är omarbetade och uppdaterade versioner av artiklar som varit publicerade i tidningen Barn och Cancer. 

En barnförsäkring täcker en del av extra
kostnaderna när barnet är sjukt, men
sällan allt.
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Färdigbehandlad och sen då?
KAPITEL 10
Livet går vidare
Sena komplikationer
Två typer av komplikationer
Hjärnan känslig
Långtidsuppföljning
Neuropsykologisk hjälp
Struktur i tillvaron
Rekreation och rehabilitering
Ågrenska
Barretstown sommarläger

F

ärdigbehandlad och nu ska tillvaron återgå till det normala. Det sker också
i de flesta fall – men ibland tar det längre tid än man tror. Många föräldrar
beskriver att de upplever en tomhet och oerhörd trötthet efteråt – då när
omgivningen förväntar sig att de borde vara glada och lättade.
De flesta av barnen återgår till sitt vanliga liv efter genomgången behandling,
men för en del blir det inte så. Vissa av barnen kan ha fått sena komplikationer, något
som uppmärksammas mer och mer nu när de flesta överlever sin cancersjukdom.
Eva Brun från Lund har en son som blev sjuk när han var 4 år och idag är
en alldeles vanlig ung man. Han har tagit studenten, varit på Roskildefestivalen flera gånger och till sin stora glädje gjort lumpen, skriver Eva i ett brev. Han
lever ett normalt liv idag, med en del biverkningar, så kallade sena komplikationer, som behandlades eller behandlas, efter den kombinerade strål- och cytostatikabehandlingen.
– Han är som killar är mest tror jag. Ganska slö, ute med kompisarna mycket
och svår att få igång. Det jag ofta tänker på är det stora vakuum som drabbade min
man och mig efter att behandlingen var slut och allt gått väl – och då den stora
lyckosmällen skulle inträffa. Istället tog luften slut efter att vi hade ansträngt oss
maximalt för att få det att fungera för syskonen och sonen under behandlingen.
Vi var rejält trötta även på varandra och det tog nog nästan ett halvår innan det
gick över. Min son har själv ett mycket odramatiskt förhållande till sin sjukdomstid och underligt nog också till de behandlingar han har behövt genomgå efter
behandlingen av själva cancersjukdomen.
Livet går vidare

När barnet är färdigbehandlat återgår
tillvaron till det normala för de allra
flesta. Men för många har livet för alltid
förändrats.

Marie Jardhammar, Isabells mamma, berättar hur läget är för dem tio år efter diagnosen:
– Isabell går på kontroll två gånger per år. Då tas sedvanliga blodprover. Man
mäter och väger henne för att se om hon växer som hon ska. Det gör hon. Lyssnar
även på hjärtat och lungorna. Klämmer lite på magen. Hittills så är allt bra, vilket
jag hoppas att det kommer att fortsätta att vara.
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Foto: Håkan Lindgren
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Isabell var sjuk i cancer som liten. Idag är hon 15 år och tävlar på elitnivå.

Isabell går som vanligt i skolan. Hon tränar mycket, spelar vattenpolo och jobbar extra som simtränare.
– Än så länge har vi inte märkt av några sena komplikationer. Hoppas att
det inte dyker upp några framöver. Det borde det inte göra. Hon är som vilken
tjej som helst. Har naturligtvis bara lite mer erfarenhet av sjukhusvård. En ganska
78 Färdigbehandlad och sen då?

smart och klok tjej, säger Marie. Det Isabells mamma berättar är inte ovanligt. Även
om det gått många år efter avslutad behandling kan många ändå känna oro inför
kontroller och sjukhusbesök.
Sena komplikationer

FAKTA OM SENA KOMPLIKATIONER
Följande skrifter kan beställas från
www.barncancerfonden.se
• »Sena komplikationer efter sjukdom
och behandling«
• »Kognitiva och psykosociala sena
komplikationer«

Målet för varje barnonkologisk behandling är att ett barn ska kunna överleva och
leva så normalt som möjligt utan vare sig kroppsliga eller psykiska besvär efter avslutad behandling av en cancersjukdom. Förr dog många barn av cancer och läkarna
var inriktade på att bota till varje pris. Nu överlever allt fler, men baksidan av de
tuffa behandlingarna är att allt fler barn lever vidare med komplikationer efter sin
sjukdom. Medvetenheten om vad sena komplikationer innebär och hur man kan
minimera dem ökar tack och lov.
– Vi har känt till de sena komplikationerna länge, men under lång tid fick de
ganska lite uppmärksamhet. De flesta var så lyckliga över att barnen överlevde
det som uppfattades som obotliga sjukdomar. Nu är det helt annorlunda. Allt fler
överlever cancern och vi lär oss hela tiden mer om de sena komplikationerna. Vi
vet mer och mer, och vi gör mer och mer, säger Per-Erik Sandström, barnonkolog
på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
Sena komplikationer kallades tidigare seneffekter. De drabbar absolut inte alla
barn som haft cancer. Många, speciellt barn med ALL, Wilms' tumör eller NonHodgkins lymfom och som behandlats med cytostatika, lever vidare precis som
vanligt efter sin sjukdom. Men det kan uppstå komplikationer av varierande grad.
– Om ett barn får sena komplikationer, och hur de yttrar sig, beror främst på två
saker: var sjukdomen sitter och hur den behandlas, säger Per-Erik Sandström.
Två typer av komplikationer
Den ena typen av sena komplikationer är de rent somatiska (kroppsliga) eller medicinska. De vanligaste medicinska komplikationerna drabbar hjärtat, njurarna, hörseln och hormoninsöndringen i kroppen. När det gäller dessa medicinska problem
har läkarvetenskapen kommit långt. I de flesta fall kan läkarna genom noggranna
kontroller förebygga problemen, alternativt behandla dem. För att förebygga hjärtproblem som beror på cytostatika undviker man till exempel att ge väldigt höga
doser av cytostatikavarianter som påverkar hjärtat, och barn som drabbas av hormonbrist kan få behandling med hormoner i tabletter eller sprutor.
Den andra typen av sena komplikationer är kognitiva komplikationer. Framför allt barn som behandlats för hjärntumörer riskerar att drabbas av kognitiva
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komplikationer. Det kan vara exempelvis koncentrations- och inlärningssvårigheter, problem med minnet eller att de lätt blir uttröttade.
Hjärnan känslig
Själva tumören i hjärnan kan i sig orsaka komplikationer, framför allt om den sitter centralt i hjärnan och påverkar omgivande vävnad. De flesta barn med hjärntumörer opereras och även operationen kan orsaka skador. Störst är risken förstås
om tumören sitter i centrala delar, men även operationer i lillhjärnan kan ge skador i motorik, intellekt och koncentrationsförmåga. Till detta kommer att många
hjärntumörer måste strålas.
– Strålning påverkar även friska områden runt tumören och är därför skadlig. Men idag är vi oerhört restriktiva med strålbehandling. Vi strålar bara om vi
absolut måste för att bota sjukdomen och undviker i princip alltid att stråla barn
under fyra års ålder. Dessutom pågår mycket forskning kring hur man kan hitta
mer precisa strålningsbehandlingar för att minimera risken att skada frisk vävnad,
säger Per-Erik Sandström.
Långtidsuppföljning
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De svenska barnonkologerna har bildat SALUB, Svenska Arbetsgruppen för
Långtidsuppföljning efter Barncancer. Gruppen består av barnonkologer från alla
barncancercentrum i Sverige och de arbetar bland annat med att utarbeta tydliga
riktlinjer. När behandlingen är avslutad kommer varje patient att få ett schema
som beskriver exakt vilka uppföljningar som ska göras och när.
– Det finns inga ”säkra” doser, varken när det gäller strålning eller cytostatika. Alla barn är individer och påverkas på olika sätt. Därför måste vi ständigt
behandla med försiktighet och vara uppmärksamma på eventuella problem. Ingenting får missas, säger Per-Erik Sandström.
Neuropsykologisk hjälp
Margareta Kihlgren, neuropsykolog, har under lång tid arbetat med att rehabilitera
barn som drabbats av kognitiva komplikationer.
Ett problem är att det kan dröja år innan de sena komplikationerna visar sig.
– Det är viktigt att upptäcka kognitiva sena komplikationer tidigt så att stödåtgärder kan sättas in, säger Margareta Kihlgren.
För barn med kognitiva sena komplikationer blir skolan svårare och svårare. De
kanske klarar låg- och mellanstadiet men inte högstadiet eftersom kraven höjs.
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Kognitiva sena komplikationer har
med inlärning, intellekt, förnuft och
logiskt tänkande att göra.

För alla barn med inlärningssvårigheter gäller att man måste börja med att skaffa kunskap om barnets inlärningsförmåga så att föräldrar och lärare får rimliga
förväntningar på barnets skolprestationer. En neuropsykologisk undersökning är
till hjälp.
Eftersom inlärningssvårigheter hos barn som behandlats för cancer kan vara
helt annorlunda än hos andra barn med inlärningssvårigheter, är det viktigt att de
som testar barnen känner till deras bakgrund.
– Barnen har sina speciella förutsättningar och familjen får bäst hjälp av psykologer och pedagoger på barncancerenheten i samarbete med skolan. Det handlar mycket om kunskap för att göra tillvaron lättare för barnet, säger Margareta
Kihlgren.
Struktur i tillvaron
Det är viktigt att barn med inlärnings
svårigheter får en struktur i tillvaron.

– Ett barn med kognitiva svårigheter kan ha svårt att fokusera på en sak i taget,
bearbeta olika intryck och komma ihåg olika saker, som att komma ihåg läxor eller
veta var hon eller han lagt sina saker. Därför är det viktigt att dessa barn får en
struktur i tillvaron, både i skolan och på fritiden, säger Margareta Kihlgren.
Förståelse för barnets förutsättningar är hälften av rehabiliteringen.
Genom att lägga upp rutiner och skapa vanor blir det lättare för barnet att göra
vardagen överskådlig och begriplig. Det behöver inte heller kräva några större
insatser från omgivningen. Det går till exempel att skapa rutiner för var nycklar
och skolböcker ligger. Ett tips är att 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 barnet behöver och klarar av.
En del barn 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 skrivningar. Det är också viktigt att fokusera på barnets
intressen och starka sidor utifrån den kunskap man har om barnets funktionsnivå. Barnet måste få känna tillit till sin egen förmåga att lära och kunna följa sin
egen utveckling. För vissa barn blir kanske inte livet sig likt efter sjukdomen och
då måste de också lära sig att leva med problemen.
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Rekreation och rehabilitering
Barncancerfonden erbjuder familjer med cancersjuka barn möjlighet till rekreation på Almers hus.
Almers hus är en vackert belägen rekreationsanläggning vid Apelviken i Varberg där familjerna kan finna stöd i varandra. Många har inte möjlighet att åka
på en vanlig semester och kan då här under en vecka få chans till en andningspaus från vardagen och samtidigt träffa andra i samma situation. Flera familjer
kan bo i huset samtidigt, men i varsin lägenhet. Barncancerfonden bekostar resa
och boende.
Ågrenska
Ågrenska stiftelsen är ett kompetenscenter på Lilla Amundön strax söder om
Göteborg där barn och ungdomar med sällsynta diagnoser kan möta andra i liknande situation samt specialister på sjukdomarna. Barncancerfonden har ett samarbete med Ågrenska stiftelsen, tillsammans anordnar de till exempel familje- och
ungdomsveckor och där Barncancerfonden står för en stor del av kostnaden för
vistelsen. Föreläsningar hålls av specialister inom till exempel onkologi, neurologi, psykologi och specialpedagogik.

10

familjevecka Under familjeveckan är det tänkt att hela familjen deltar. Även
andra personer i barnets närhet, som skolpersonal och vårdpersonal bjuds in. Föräldrar och personal får ta del av samma information som belyser konsekvenserna
av en cancersjukdom under två dagars föreläsningar. På så sätt får de ökad förståelse och en gemensam bild av barnets behov. Det är tillfälle till reflektion och en
möjlighet att få verktyg att hantera vardagen. Barnen och syskonen erbjuds eget
program efter indelning i åldersgrupper. De har också möjlighet att ställa frågor
till specialister och reflektera över vad de upplever. Större delen av tiden får barnen träffa andra i samma situation och göra roliga saker. Aktiviteterna är uppbyggda så att alla ska lyckas, oavsett begränsningar ska alla kunna delta och testa
olika saker. Det kan vara paddling, kamratbana eller att åka motorbåt.
Barncancerfonden ordnar också kortare vistelser om 3–4 dagar för olika grupper som till exempel syskon och »visommist«, där även de kan träffa specialister
och få möjlighet att ställa frågor.
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Läs mer om Almers hus och Ågrenska
stiftelsen på www.barncancerfonden.se

Foto: Johnér Bildbyrå

ungdomsvecka På ungdomsveckan deltar ungdomar i samma ålder som har
haft hjärntumör. Dels får gruppen möjlighet att ställa frågor och diskutera sin
sjukdom med en grupp av professionella, dels får ungdomarna tillfälle att möta
andra i samma livssituation. Självklart innehåller programmet även fritidsaktiviteter. Det är ett tillfälle att få leva så normalt som möjligt. Bada, skratta och prata
med likasinnade.
Barretstown sommarläger

På lägren som Barncancerfonden ordnar
får barn och ungdomar chansen att ha
kul med andra i samma situation.

Läs mer om Barretstowns läger
på www.barretstown.org

1994 slog Barretstown Gang på Irland upp sina portar för barn med allvarliga
sjukdomar, främst cancer- och blodsjukdomar. Idag kommer barn från hela Europa hit för bland annat en dryg veckas läger. Men det är inte vilket läger som helst:
genom utmaningar och reflektion ges barnen möjlighet både till lek och utveckling av kraft och självförtroende.
Barretstown Gang är en ideell organisation som genom bidrag bekostar barnens vistelse på lägren. Barncancerfonden står för resorna inom Sverige och till
Irland. Varje år åker ungefär 20 barn från Sverige till Irland på Barncancerfondens bekostnad. Från Sverige reser följeslagare med barnen för att hjälpa till under
resan och även på plats. På plats i Barretstown kallas personalen »Caras«, det
irländska ordet för vän. Caras leder aktiviteterna, underhåller och leker med barnen. Där finns också ett fullt utrustat medicinskt centrum bemannat med två
barnonkologer och fyra sjuksköterskor.
The Barretstown Gang grundades 1994 av skådespelaren Paul Newman. Han
donerade själv två miljoner pund och den irländska staten bidrog med slottet
Barretstown Castle. Där bodde tidigare skönhetsdrottningen Elisabeth Arden
och man kan se den berömda röda dörren där.
Anmälan sker via respektive barncancercentrum. Barnen reser själva och behöver därför vara tillräckligt stora för att klara av att vara borta från sin familj i ett
främmande land. Efter anmälan går barnen igenom en läkarundersökning där
läkaren bedömer om det är rimligt att barnet kan åka till Irland. En prioritering
görs bland de barn som anmält sig och listan skickas till Barretstown. Platserna
som tilldelas Sverige fördelas lika över hela landet. Hos Barretstown Gang avgör
personalen och läkarteamen vilka som i slutändan får komma. 
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V

i står ofta handfallna inför sorgen. Som mamma eller pappa ska du inte
bara handskas med den egna sorgen och saknaden, utan också din partners och eventuella syskons. Hur ska jag orka leva vidare? Hur ska jag göra
för att hjälpa barnen att hantera upplevelsen av smärta? Hur ska jag hitta svaren
på deras frågor?
»När man drabbats av en stor sorg och livet blivit ett kaos, är det viktigt att försöka
fortsätta med sina vardagsrutiner. Man kan behöva vila sig och sova om man
inte fått göra det, men sedan är det bra att komma tillbaka till sitt vanliga liv och
sitt arbete igen. Det kan fungera som en ledstång att hålla sig i under en svår och
otrygg tid.
För att sörja behöver man kraft. Om man är utvakad eller har svårt att
sova natt efter natt, kan det hända att man behöver sömntabletter under en kort
period. Det är viktigt att det inte blir en vana. Om sömnsvårigheterna inte går
över efter den allra första tiden, kan det vara bra att tala med någon läkare om
vad man ska göra. Man kan behöva lära sig olika knep och vanor för att sova
utan tabletter. På sikt hjälper det till och med bättre än tabletter.
Att ge och att ta emot
När vi som mest behöver andras närvaro och omsorg, kan vår egen ilska och förtvivlan göra att vi förlorar förmågan att ta emot. När man inte förmår ta emot,
är det svårt för andra att ge något. Till en människa som sörjer kan man önska
att han eller hon orkar acceptera närvaron av en annan människa. Till den som
är nära kan man önska styrkan att bara vara kvar och lyssna. En människa som
finns nära, som lyssnar – den människan representerar ett hopp. Det hoppet är
kanske den tröst som finns, hoppet om att det i livet finns ett ljus som man inte
kan se just då. Ett aldrig så litet hopp är ändå ett hopp.«*

Det värsta som kan hända en förälder,
det mest otänkbara, är att barnet dör.

* Texten är skriven av allmänläkaren Ulla Söderström och hämtad från Sjukvårdsrådgivningens
hemsida: www.sjukvardsradgivningen.se sök på »Om sorg«. Ulla Söderström har även skrivit
häftet »Livets sista tid« som kan beställas från författaren: Ulla Söderström, 92267 Tavelsjö.
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Minnet finns kvar

11

I dag har Monica och hennes man två barn till, Wilma och Felix, syskon till Filip
som han aldrig träffade. Att ha barn hjälper ofta familjerna att gå vidare. Livet
måste fortsätta när man har syskon att ta hand om och trots att det i början verkade orimligt, så kom det en dag när Monica kunde skratta igen.
Monica har inte fastnat i sorgen, men minnet av Filip kommer alltid att finnas
där. Och det kommer alltid att saknas ett barn i familjen. Men livet har gått vidare
och idag gläds hon åt sin familj, sitt jobb och sina vänner igen.
Psykisk hälsa hos föräldrar
Hur mår man då som förälder efter att ha förlorat ett barn? Ulrika Kreicbergs har
gjort den hittills mest omfattande undersökningen av den psykiska hälsan hos föräldrar som förlorat ett barn i cancer. Drygt 900 föräldrar deltog i forskningsprojektet som genomfördes med stöd från Barncancerfonden. Hälften av dem hade
mist ett barn i cancer.
Frågorna i studien har formulerats av föräldrar i visommist-grupper i barncan86 om sorg

Foto: Priva
t

Filip var Monica Marklunds första barn och han föddes med cancer. Det blev
en konstig dag där lyckan över att få barn blandades med oron. Monicas man
Thomas var förstås med henne på sjukhuset och hans dotter Elsa kom för att hälsa
på sin lillebror. Det var inte lång tid som familjen fick vara tillsammans alla fyra.
Filips liv blev kort. Han dog när han bara var 1,5 år. Det här brevet skrev hon till
Filip ett par dagar innan han dog:
»Filip, du kanske dör i natt. Min älskade lille son, du andas så annorlunda nu.
Jag vill ha dig nära. Natten är ovanligt varm, men jag vill vara dig nära i alla fall.
Om ett par dagar ska vi sjunga för dig. Håll ut så ska vi sjunga barnvisor för dig i
S:t Eriks kapell. Jag tror alla dina nära och kära kommer för den stunden. Filip,
känner du min hand på din panna? Känner du mina läppar mot din kind? Känner
du all kärlek som flödar i varje sekund? Ser du mig när du öppnar dina trötta ögon?
Dina armar och dina ben är så mjuka. Din mage så härligt rund. Din lukt, hur ska
jag klara att vara utan din lukt? Jag sätter näsan mot ditt fjuniga huvud och drar ett
långt andetag och blundar. Hur ska jag behålla detta i minnet? Inga fotografier, inga
videoinspelningar kan spara detta för framtiden. Du sover så lugnt nu Filip. Jag vet
att du känner dig älskad. Många tankar och böner om dig finns i luften omkring
dig. Gud väntar, fastän jag har bett honom att få ha kvar dig här. Jag öppnar mina
händer – vill du flyga så gör det!«

Filip föddes med
cancer. Hans
liv var från
start listor med
mediciner och
helt annorlunda än vad hans storasyster
och familj föreställt sig. Men idag går
livet vidare. Filip kommer alltid att fattas
i familjen, men nu finns två yngre syskon
och sorgen är inte längre akut.

11

Livet måste gå vidare. Förutom storasyster Elsa har Monica och Thomas nu fått två barn till, Wilma och lilla Felix, som här ligger i magen.
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cerföreningar i hela landet. Resultaten visar att föräldrarna lider mer av ångest
och depression än jämförbara vuxna upp till sex år efter barnets död, men inte
senare.
– Undersökningen mottogs väldigt bra, konstaterar Ulrika Kreicbergs. 99 procent av föräldrarna ansåg att undersökningen var värdefull. Två tredjedelar ansåg
till och med att undersökningen hade haft en positiv inverkan på dem.
– Målet för min forskning är att se vad personalen i vården kan göra för att
förbättra den psykiska hälsan hos dem som mister ett barn i cancer, säger Ulrika
Kreicbergs, som började sin forskarbana som sjuksköterska.
För föräldrar är det mycket viktigt att omhändertagandet i barnens dödsögonblick blir bra. Smärtlindring är också viktig, och på det området har det troligen
också skett en snabb utveckling de senaste åren.
– Min undersökning visar också att nära 80 procent av alla föräldrar som mist
sina barn i cancer tycker att sjukvården har gjort allt för deras barn, säger Ulrika
Kreicbergs.

»Ett till två år senare ramlade jag ner i träsket och
mådde skit. Jag rekommenderar alla att ta itu
med det med en gång.
Gråt, skrik, gör det på
nätterna om du inte vill
att någon skall höra dej.«


Mattias Johansson

Mattias syster dog
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Mattias syster Mikaela blev sjuk i cancer när hon var nio år och hon var tolv år
när hon dog:
– Jag var tolv år när hon blev sjuk och förstod inte så mycket. Jag visste att hon
var sjuk och undrade när hon skulle bli frisk. Det gick en längre tid innan jag förstod hur allvarligt det var. Jag fick information från föräldrarna som i sin tur fått
den av läkarna. Det var ingen som satte sig ner och berättade för mig. Hon hade
cystor i bakskallen, hon opererades, strålades, fick cytostatika. Men cancern återkom och spred sig till ryggmärgen och hela kroppen. Hon var en tjej med järnvilja
och levde mycket längre än vad någon hade kunnat tro.
– Jag mådde skit kvällen innan hon dog. Jag fick en halv Citodon för att
kunna sova. Jag la mig i farsans och morsans säng och slocknade. När jag vaknade nästa morgon visste jag att något var fel. Jag sprang direkt in till syrrans
rum. Där inne var redan resten av familjen och en sjuksyster, en vän till oss.
Hon lyssnade på hennes hjärta. Jag tänkte att nu dör hon. Jag sa – »Nu är jag
här så sov du«. Hon drog sitt sista andetag, det var en lättad suck. Vi ville ha
henne kvar hemma. I två dagar så fanns hon där så att de som ville kunde ta farväl. Det var bra och hon såg fridfull ut. Hon hade inte ont längre. Det var jätteskönt. Hon såg ut som om hon sov och hon hade ett litet leende på läpparna.
Vi hade klätt henne i fina kläder. Det enda jobbiga var att hon var så kall. Det
88 om sorg

Mattias förlorade sin syster i cancer. Med
hjälp av vänner och familj har han kommit vidare. Minnet av Mikaela kommer
alltid att finnas kvar.

präntade sig fast i mitt minne. Samtidigt var det skönt att hon inte led längre.
Hela hennes klass kom. De gick in en och en och sa adjö. Barn förstår mer än
vad vuxna tror.
– Den sista dagen ska jag alltid minnas. Hur dålig hon var och hur skönt det var
att hon fick dö. Nu är hon bara den glada gosiga Mikaela.
– Vi är också bra kompisar med en familj där barnet har haft cancer. Mamma
blev kompis med dem när Mikaela var sjuk. Nu är han frisk. Vi är fortfarande
goda vänner och far ibland på semester tillsammans.
Foto: Stefan Bohlin

Hjälp av andra

Ofta försämras nattsömnen och det är
svårt att somna in på kvällen. En överkänslighet för plötsliga ljus- eller ljudintryck är ett annat symptom som ibland
finns kvar under mycket lång tid.

Hur hanterade du sorgen efter Mikaela?
– Jag gjorde inte det och det var jättedumt! Någon vecka efteråt försökte jag
förtränga allt. Ett till två år senare ramlade jag ner i träsket och mådde skit. Jag
rekommenderar alla att ta itu med det med en gång. Gråt, skrik, gör det på nätterna om du inte vill att någon skall höra dej. Att gråta är det bästa sättet, även om
du är skolans tuffing, säger Mattias.
Mattias gick med i Barncancerföreningens syskongrupp och har fått stort stöd
där av att prata med andra ungdomar som varit med om liknande saker.
Han är nu färdig kock och har flyttat till Linköping för att arbeta. Han är road
av à la carte matlagning, speciellt det italienska köket och ser framemot att prova
sina vingar i södra Sverige.
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
vid helger. Den som varit med om något traumatiskt kan känna ångest i situationer som påminner om händelsen. Det är viktigt att inte fastna i sorgen. Vardagen bör ta vid så snart som möjligt, för barnens skull. Det är lättare sagt än
gjort, och sorgetiden är individuell. Men sök stöd om du märker att du lider av
PTSD eller traumatisk sorg. Sorg sätter sig ofta i kroppen. Därför kan du och
syskonen till exempel behöva massage eller sjukgymnastik.
Det posttraumatiska stressyndromet – PTSD
Människor som utsatts för eller bevittnat ett psykiskt trauma drabbas ibland av
psykisk ohälsa, i första hand posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.
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Foto: August Ekman Öhrn
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Alla sörjer när ett älskat barn dör, men om sorgen är traumatisk kan man behöva professionell hjälp.
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Man brukar beskriva tre symptomgrupper vid PTSD:
1. Återupplevande
2. Undvikande
3. Ö verdriven vaksamhet

»Traumatisk sorg är smärtsamt. Om tillståndet blir
långvarigt, försämras den
drabbades sociala och
yrkesmässiga funktioner.
Ibland domineras symptomen av ångest eller
depression.«

Återupplevandet handlar om återkommande, påträngande minnesbilder av den
traumatiska händelsen, så kallade »återtrippar« eller »flashbacks«.
Mardrömmar som anknyter till det inträffade är också vanligt. Återupplevandet kan lätt utlösas av nya händelser som på ett eller annat sätt påminner om traumat. Återupplevandet framkallar kraftig oro och rädsla.
Undvikande innebär att den drabbade försöker undvika allt som påminner om
traumat. Det undvikande beteendet leder ofta till att personen drar sig undan från
familj, vänner och arbetskamrater.
Överdriven vaksamhet och minnesförluster hör till den tredje symptomgruppen.
Minnesförlusten, som ibland kan vara total, är oftast begränsad till den smärtsamma
perioden strax före, under eller efter traumat.
Den överdrivna vaksamheten innebär en onormalt hög uppmärksamhet och lättskrämdhet, irritabilitet, omotiverade vredesutbrott och koncentrationssvårigheter.
Ofta försämras nattsömnen och det är svårt att somna in på kvällen. En överkänslighet för plötsliga ljus- eller ljudintryck är ett annat symptom som ibland
finns kvar under mycket lång tid.
Hur vet man att man lider av PTSD?
Följande villkor ska vara uppfyllda för att läkaren ska ställa diagnosen PTSD:
• den drabbade ska ha ett visst antal symptom från varje symptomgrupp
• symptomen ska ha funnits i mer än en månad
• symptomen ska ge tydliga obehag och en försämrad funktion hemma, socialt
eller yrkesmässigt
Symptomen vid PTSD brukar uppträda inom några veckor efter traumat, men en
del personer upplever inga symptom förrän efter flera månader eller år. Hos somliga varar symptomen i 6-12 månader, medan andra har betydligt mer långvariga
besvär. Det är viktigt att betona att människor kan reagera mycket olika efter ett
psykiskt trauma. Hos en del ger sjukdomen ganska få problem och de blir återom sorg 91
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ställda utan behandling, medan andra kan behöva behandling under lång tid.
Traumatisk sorg
Traumatisk sorg är en komplicerad sorgereaktion efter förlusten av en nära anhörig. Vid traumatisk sorg ökar risken för psykisk ohälsa.
Vad skiljer traumatisk sorg från den normala sorgereaktionen?
Reaktionen vid traumatisk sorg kännetecknas av ett påtagligt och smärtsamt
sysslande med minnena av den döde.
Traumatisk sorg är smärtsamt. Om tillståndet blir långvarigt, försämras den
drabbades sociala och yrkesmässiga funktioner. Ibland domineras symptomen av
ångest eller depression. Hos en del människor kan den traumatiska sorgen vara
fördröjd.
Behandling av PTSD och traumatisk sorg
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Det allra viktigaste för människor som har drabbats av PTSD eller traumatisk
sorg är att tala om det inträffade. Om och om igen. Att våga tala om alla detaljer,
även de mest smärtsamma, och om sina tankar, känslor, farhågor och fantasier.
För personer med PTSD räcker det normalt inte att prata med släktingar och
vänner. Det krävs oftast professionell hjälp från personer med kunskaper inom
psykiatri (läkare, psykolog eller kurator vid specialistmottagning).
Distriktsläkaren kan vid behov ge en remiss till specialistmottagning.
Vid okomplicerade fall av PTSD kan det räcka med professionellt samtalsstöd
under en begränsad tid. En svår sömnstörning eller plågsamma ångestsymptom
kan dock kräva en tids behandling med läkemedel. Ibland är det nödvändigt att
lindra symptomen med läkemedel innan den traumatiska upplevelsen kan bearbetas med psykoterapi.
Källa: »Reaktioner vid omskakande händelser. När behövs professionell hjälp?«
En skrift av Tom Lundin, Kunskapscentrum för traumatisk stress,
Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Sorggrupper
För vuxna har barncancerföreningarna visommist-grupper för dem som mist ett
barn till följd av barncancer. Där kan du träffa andra som gått igenom samma sak
som du. Barncancerföreningarna runt om i landet har även grupper för barn som
mist ett syskon.
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Vanliga symptom vid traumatisk sorg
• påträngande och smärtsamma minnen
av den döde.
• undvikande av sådant som påminner
om den döde (till exempel tankar, känslor, aktiviteter, människor och platser).
• känslor av bedövning, förvirring eller
chock.
• känslor av utanförskap och att livet är
tomt och meningslöst.
• total avsaknad av känsloreaktioner.
• svårighet att acceptera dödsfallet (till
exempel misstro).
• svårighet att tänka sig att livet kan fortsätta utan den döde.
• en känsla av att en del av en själv har
dött.
• att lägga sig till med den dödes symptom eller vanor.

Även Rädda Barnen och BRIS, Barnens rätt i samhället, arbetar i grupper med
barn i sorg som mist en förälder eller ett syskon. Först ett halvår efter dödsfallet
är barnen mogna att börja.
Ekonomiskt stöd vid barns död
www.bris.se
www.raddabarnen.se

Barncancerfonden ger ekonomiskt stöd till familjer vars barn avlider i cancer.
Stödet söks via kuratorn och syftet är att täcka begravningskostnader och andra
utgifter som kan uppstå i samband med att barnet dör. Stödet motsvarar ett halvt
basbelopp och betalas ut till familjer vid dödsfall som inträffat fram till den dag
då barnet fyller 20 år. Kontakta kuratorn på det sjukhus ditt barn behandlats för
mer information. 
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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 benmärgstransplantation, 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 blodkropparna
innehåller för lite av blodfärgämnet hemoglobin.
Anestesi: Se narkos.
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ANLL: Akut non lymfatisk leukemi, en leukemi från någon annan blodcell än lymfocyter.

Barnonkologi: Läran om tumörsjukdomar
hos barn.

Antibiotika: Läkemedel som hämmar tillväxten av eller dödar bakterier.

Benign: Godartad.

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 blodbildningen upphör eller minskar.
APTT: Aktiverad partiell tromboplastintid, det
vill säga ett prov på hur blodet koagulerar.
Artär: Blodkärl som för syresatt blod.
ASAT: Aspartaraminotransferas, ett enzym
som kan mätas i blodet och ger en uppfattning om leverfunktionen.
Autolog: Från samma individ. Används
mest när man talar om transplantation, till
exempel autolog benmärgstransplantation
där man tar ut benmärgen, sedan behandlas
patienten och därefter återförs benmärgen.
Barnkirurg: Läkare som opererar. Till barncanceravdelningarna finns barnkirurger som
är specialiserade på tumörkirurgi.

Benmärg: I benmärgen tillverkas alla slags
blodceller. Benmärgen finns inuti skelettets
håligheter, till exempel i våra armar, ben och
kotor.
Benmärgsprov: Provtagning från benmärgen. Görs oftast genom att med en nål suga
ut benmärg, oftast från höftbenet.
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 undersöka i
mikroskop.
Blaster: Omogna celler.
Blododling: Blodprov för att undersöka om
det finns bakterier eller svamp i blodet.
Blodplasma: Den del av blodet som återstår
när blodcellerna är borttagna. Om man tar
bort alla blodkroppar från blodet blir det kvar
en gulaktig, lättflytande vätska som innehåller
en mängd ämnen, det är blodplasma.
Blodplättar: Trombocyter.
Blodserum: Se serum.
Blodstatus: Analys av blodet, oftast Hb, vita
och trombocyter.
Blodtransfusion: Tillförsel av blod eller blodkomponenter som dropp.
BT: Blodtryck.

Cancer: Används idag som en sammanfattande 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 medicinspråket.
Cellgift: Se cytostatika.
Cerebrospinalvätska: Den vätska som
omger hjärnan och ryggmärgen, kallas också
lumbalvätska eller spinalvätska.
CNS-tumörer: Tumörer i centrala nervsystemet, som omfattar hjärnan, förlängda märgen och ryggmärgen.
CRP: C-reaktivt protein. Ett äggviteämne i
blodet som stiger vid infektion eller inflammation.

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.
DNA: Deoxyribonukleinsyra. Den spiral som
finns inuti cellkärnan och innehåller alla våra
arvsanlag.
Dropp: Någon form av vätska i flaska eller
påse som ges in i ett blodkärl via en slang.
EKG: Elektrokardiografi. Registrering av hjärtats elektriska aktivitet.
Emla: Bedövningssalva, ibland också kallad
trollsalva. Används för att minska eventuell
smärta.
Epidemiologi: Läran om sjukdomars orsaker,
utbredning och konsekvenser i befolkningen.

CVK: Se venkateter.

Erytroblast: Omogen röd blodkropp.

Cytostatika: Läkemedel som hämmar celldelning.

Erytrocyt: Röd blodkropp.

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.

EVF: Erytrocytvolymfraktion, ett mått på hur
stor del av blodet som utgörs av röda blodkroppar.
Farmakologi: Läkemedelslära i vid mening.
Fibrinogen: Ett äggviteämne i blodplasman
som har betydelse för blodets koagulation.
Fibrinogen omvandlas till fibrin och bildar ett
nät som trombocyterna fastnar i och blödningen upphör.
Filgrastim: Se Neupogen.

G-CSF: Se Neupogen.
Gammaglobulin: Ett äggviteämne som produceras av lymfocyter och ingår i kroppens
immunförsvar.
Granulocyt: En typ av vit blodkropp. Tillhör
immunsystemet. Skyddar mot virus.
Gray, Gy: Enhet för strålning.
GVH, Graft versus host reaction: Avstötningsmekanism vid transplantation.
Hb: Hemoglobin, det järnhaltiga, röda blodfärgämnet som finns i röda blodkroppar.
Hematuri: Blod i urinen.
Hematogen: Betyder att något kommer från
blodet, till exempel om en tumör sprids via
blodet talar man om hematogen spridning,
om en infektion förs runt via blodet talar man
också om hematogen spridning.
Hematokritvärde: Ett mått på hur stor del
av blodet som utgörs av röda blodkroppar,
kallas också EVF.
Hematolog: Läkare som är specialist på
blodsjukdomar.
Hematologi: Vetenskapen om blodet och
dess sjukdomar.
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 främmande ämnen
som vi får i oss.

ordlista och sjukhusbegrepp 95

Histiocytos: Ökad produktion av histiocyter.
Hjärntumör: Svulst i vävnaderna i hjärnan
eller hjärnhinnorna.
HLA-systemet: Human leukocyte antigen,
ett igenkänningssystem på celler som är viktigt vid transplantation.
HLA-typning: Bestämning av HLA-antigen,
oftast görs detta genom blodprov.
Hodgkins sjukdom: Elakartad tumör i lymfvävnaderna. En typ av lymfom (se lymfom).
Immunsuppression: Tillstånd av minskad
immunitet.
Immunsystem: Kroppens försvar mot allt
»icke-eget«, som infektion/smitta, främmande vävnad och så vidare.
Immunterapi: Behandling som syftar till att
framkalla immunitet.
Internet: Det finns oftast en hel del information att hämta på nätet. Men läs kritiskt och
fråga sjukhuspersonalen om du undrar över
något eller vill få länktips.
Intramuskulär injektion: Injektion i en muskel. Ges vanligen i låret eller skinkan.
Intravenös injektion: Injektion direkt in i
blodbanan.
Kateter: Plastslang som förs in i blodkärl (se
venkateter) eller urinrör (se urinkateter) eller
till exempel används vid sugning av svalget
eller sondmatning.
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Kliniskt arbete: Patientnära arbete, som
utförs av sjukvårdspersonal.
Konsultsjuksköterskor: Kontaktperson mellan sjukhuset och hem/skola/hemsjukvård.
Kontrast: Medel som underlättar bedömning
av röntgenundersökningar.
Kurator: Fungerar som stöd åt familjerna,
exempelvis vid frågor om vårdbidrag och Försäkringskassan.
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.
Lekterapi: Lekterapeuterna är förskollärare/fritidspedagoger med specialpedagogisk
utbildning. De besöker också avdelningen för
de barn som inte får lämna den.
Leukemi: En grupp tumörsjukdomar i blodbildande organ. Se vidare Akut lymfatisk
leukemi, Akut myeloisk leukemi och Akut non
lymfatisk leukemi. Se även ALL, AML och
ANLL.
Leukoblast: Förstadiecell till vita blodkroppar.
Leukocyt: Vit blodkropp.
Leukocytos: Ökat antal vita blodkroppar i
blodet.
Leukopeni: Minskat antal vita blodkroppar
i blodet.

Likvor: Se cerebrospinalvätska.
Lumbalpunktion, Lp: Provtagning på ryggmärgsvätska.
Lymfa: Vätska som cirkulerar i lymfkärlen.
Innehåller vita blodkroppar och äggviteämnen. Tillhör immunsystemet.
Lymfatisk leukemi: Se ALL.
Lymfocyt: En typ av vit blodkropp. Kan vara
av T- eller B-cellstyp. Tillhör immunsystemet.
Lymfocytopeni: Brist på lymfocyter i blodet.
Lymfocytos: Ökning av lymfocyter i blodet.
Lymfom: Elakartad svulst av lymfvävnad
oftast i lymfkörtlar. Lymfom kan grovt indelas
i Hodgkins och non-Hodgkins lymfom.
Magnetkameraundersökning: Ger tvärsnittsbilder av kroppen. Med magnetkamera
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.
Monocyt: Typ av vit blodkropp.
Myeloblast: Förstadiecell till vita blodkroppar.

Myeloisk leukemi: Se AML.
Myelopoes: Bildning av vita blodkroppar i
benmärgen.
Narkos (Anestesi): Sövning med hjälp av
mediciner. Nagellack och smycken måste tas
bort innan narkos.
Narkosbedömning: Görs inför sövning på
anestesimottagningen.
Neupogen: Medicin som ökar antalet granulocyter.
Neuroblastom: Elakartad nervvävnadstumör.
Neurokirurg: Utför operationer i centrala
nervsystemet (hjärna och ryggmärg).
Non-Hodgkins lymfom: Elakartad tumör i
lymfvävnaderna. En typ av lymfom.
Onkolog: Läkare, specialist på tumörer.
Onkologi: Läran om blod- och tumörsjukdomar.

Pas-Port: En liten Port a cath som opereras
in i armvecket. Ett alternativ framför allt till
tonåringar. Se även venkateter.
Pediatrik: Vetenskapen om barnsjukdomar.
Jämför pediatriker, barnläkare.
Pediatriker: Barnläkare.
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 armvecket. Plastslangen lämnas kvar och det som syns på huden
är ett litet kopplingsstycke och »vingar« som
med hjälp av häfta fästes vid huden.
Petekier: Millimeterstora små blödningar
som förekommer i huden till exempel munslemhinnan.

Psykolog: Första kontakten förmedlas via
personalen på avdelningen.
Radiolog: Strålbehandlingsläkare. Han/hon
har ansvar för strålbehandlingar; beräknar
doser och bestämmer vilka områden på
kroppen som skall strålbehandlas.
Radiologi: Strålbehandling.
Recidiv: Återfall i en sjukdom.
Rehabilitering: Återanpassning till bästa
fysiska, psykiska och sociala situation.
Remission: Återgång, det vill säga förbättring i ett sjukdomstillstånd.
Resistent: Okänslig eller motståndskraftig
mot en viss behandling.

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

Retikulocyter: Förstadium till röda blodkroppar.

Port a cath: Se venport.

Retinoblastom: Elakartad tumör i ögon hos
små barn.

Ortoped: Specialist på skelettets och ledernas sjukdomar.

Premedicinering: Medel som ges före
narkos för att öka narkosmedlets effekt. Därigenom kan narkosmedlets dos minskas och
även dess påverkan efteråt.

Osteosarkom: Elakartad svulst, härstammar
från benvävnad.

Primärtumör: Ursprungssvulst, den vävnad
där den elakartade förändringen först uppstår.

PAD: Patologisk anatomisk diagnos. Resultatet av vad patologen sett på ett vävnadsprov.

Prognos: Förutsägelse av en sjukdoms förlopp.

Pancytopen: Samtliga blodkroppar förekommer i för lågt antal i blodet.

Präst: Sjukhuset brukar ha en sjukhuspräst.
Kontakt förmedlas via personalen på avdelningen.

Ryggmärgsprov: Se lumbalpunktion.
Röntgenolog: Röntgenläkare. Han/hon har
ansvar för röntgenundersökningar och är
specialist på att tolka vad röntgenbilderna
visar.
Sedering: Lugnande medel kan ges vid
vissa undersökningar. Det betyder att barnet
inte sövs men blir mindre oroligt.
Sekundär tumör: Om en ny tumör av annat
slag uppstår kallas denna sekundär tumör.
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Sena komplikationer: Sena biverkningar,
biverkningar av sjukdom och behandling
som visar sig först efter det att behandlingen
avslutats.
Sepsis: Bakterier i blodet (blodförgiftning).
Behandlas med antibiotika intravenöst.
Serum: Om man från blod tar bort blodkroppar 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. Undervisningen sker i sjukhusskolans lokaler eller på avdelningen.
Solida tumörer: Anhopning av cancerceller.
Till skillnad från leukemier där cancercellerna
finns i blodbildande organ.
Sondmatning: Flytande föda (sondvälling) 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.
Splenektomi: Borttagande av mjälten.
Splenomegali: Mjältförstoring.
Stamcell: Omogen ursprungscell, som i
kroppen mognar till olika typer av celler.
Stamcellstransplantation: Överföring av
stamceller i behandlingssyfte.
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Symptom: Sjukdomsyttring.
Strålbehandling: Se radiologi.
Tandläkare: Mun- och tandvård är extra viktigt vid cytostatika- och strålbehandlingar.
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.

Venkateter: Plastslang införd i ett blodkärl
(ven) för att användas vid blodprovstagning
och vid givande av medicin och vätska, så
kallad »dropp«.
Venport: En dosa som opereras in under
huden med förbindelse till ett blodkärl. För
att ge läkemedel, vätska, blod samt för provtagning.

Tolk: Ska finnas att tillgå på alla språk. Hur
bra svenska man än pratar skall viktig information ges på det egna språket. Små nyanser kan göra oändlig skillnad.

Venkateter, central (CVK): En plastslang
som opereras, via huden, in i ett större
blodkärl än de vi har på handryggen eller
armvecket. Det som syns är en tunn slang
på huden, vanligtvis under nyckelbenet, med
ett kopplingstycke dit spruta eller droppslang
kopplas.

Toxisk: Giftig.

Wilms’ tumör: Elakartad njurtumör hos barn.

Transplantation: Överförande av levande
vävnad från en plats i kroppen till en annan
plats i kroppen, eller från en individ till en
annan individ.
Trombocyt: Blodplätt. Typ av blodkropp som
är nödvändig för att blodet ska koagulera.
Trombocytopeni: Minskat antal trombocyter.
Tystnadsplikt: All personal på sjukhuset har
tystnadsplikt, vilket innebär att personalen
inte får sprida information till utomstående.
Urinkateter: Plastslang som förs in i urinröret upp till urinblåsan för att avhjälpa svårigheter att kissa.
Ven: Blodkärl som för blodet tillbaka till
hjärtat. Artär för syrerikt blod från hjärtat ut i
kroppen.

Till förskolor, skolor, fritids, grannar och vänner
Du får det här bladet för att du känner ett barn som har cancer och du har möjlighet att hjälpa både
barnet och familjen. Hela tillvaron förändras för en familj vars barn fått cancer. Men mitt i allt nytt
är det viktigt att det vanliga livet med kompisar, skola och förskola fortsätter.
Vad kan du göra?
Cancer smittar inte, men det kan vara
mycket ensamt för de som är drabbade. I dag blir 3 av 4 barn botade, men
fortfarande är cancer en mycket allvarlig sjukdom som kräver tuffa behandlingar, ibland över flera års tid.

klipp ut och kopiera!

Ta kontakt med barnet eller familjen. Fortsätt att göra det även om barnet eller familjen stundtals inte orkar
med besök eller ringer tillbaka direkt.
Det är viktigare ju mer tiden går. Barnet kan ibland behandlas under 2–3
års tid och det är vanligt att klassen
till exempel hör av sig mycket i början
men sedan blir det tyst.
Ring innan du hälsar på så att du vet
att det fungerar för familjen att du
kommer.
Erbjud dig att hjälpa till med praktiska
saker. Laga mat, städa, ta med syskonen på något roligt eller var barnvakt

och se till att föräldrarna få en stunds
avkoppling. Familjen behöver sitt nätverk nu mer än någonsin.
Lyssna om barnet eller familjen vill
prata, men undvik att säga att du förstår eller komma med goda råd, käck
uppmuntran eller liknande.
Var uppmärksam på om familjen vill
prata om sin sjukdom eller något helt
annat. Alla reagerar inte likadant.
Alla vill inte prata om sjukdomen. En
del tycker det är skönt att prata om
helt vardagliga saker och vill så mycket som möjligt vara i det vanliga livet.
Undvik att ge medicinska råd. Det kan
förvirra och skapa oro.
Glöm inte syskonen. De behöver också
uppmärksamhet. Skicka ett kort till
dem också, prata med dem och fråga
hur det går på fotbollen eller något
annat intresse de har. De är också oro-

liga för sitt syskon och känner sig ofta
bortglömda. Ibland vill de prata om
sjukdomen och ibland om något helt
annat.
Diskutera hur ni i den sjuka familjens
omgivning kan stötta familjen som har
ett barn med cancer. Barnets utseende
kan förändras mycket under behandlingen. Till exempel faller håret för det
mesta av och de kan minska eller öka
kraftigt i vikt. Förändringar som är
bra att känna till.
Berätta om du eller någon annan i
familjen har blivit smittad med vattkoppor om ni har varit i kontakt med
det sjuka barnet. Detta gäller om barnet inte haft vattkoppor tidigare.
Vill du veta mer?
Gå in på www.barncancerfonden.se,
där kan du läsa artiklar, få lästips och
beställa informationsmaterial från
Barncancerfonden.

Du som arbetar med barn i skola, dagis eller fritids kan få fördjupad information i Barncancerfondens
bok »Plötsligt händer det«. Gå in på www.barncancerfonden.se och beställ ett exemplar utan kostnad.
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Stöd Barncancerfonden
Foto: Karma Design

Barncancerfonden är helt beroende av frivilliga gåvor från privatpersoner och
företag. Verksamheten får inga bidrag från stat, landsting eller kommun. Barncancerfonden finansierar merparten av den svenska barncancerforskningen.
Det finns olika sätt att stödja vår verksamhet, både genom direkta gåvor eller
genom att till exempel köpa någon av våra produkter.
Vän för Livet – månadsgåva
Som Vän för Livet bidrar du till vår verksamhet varje månad via autogiro. Hur
mycket bestämmer du själv. På det sättet kan vi planera resurserna på ett bättre sätt
som på sikt resulterar i ett bättre resultat. Som Vän för Livet får du bland annat
vår tidning Barn&Cancer och Barncancerfondens pin. Du kan naturligtvis sluta
vara Vän för Livet när du vill.
Gåvor
Det går givetvis bra att sätta in pengar direkt på vårt 90-konto, antingen via Plusgiro 90 20 90-0 eller Bankgiro 902-0900. Nu går det också att ge en gåva direkt
via din mobiltelefon. SMS:a ordet FORSKA till 72900 så skänker du 50 kronor
till Barncancerfonden. Tjänsten fungerade i november 2007 tyvärr inte för Telenor-abonnenter.
Starta en egen insamling
På vår hemsida kan du starta en egen insamling som samlar pengar till Barncancerfonden. Du döper den till ett passande namn och bestämmer när du ska ha
uppnått ditt insamlingsmål. Bjud sedan in släkt och vänner att tillsammans samla
pengar till forskning, vård, utbildning och information om barncancer. I vårt sortiment hittar du även presenter till så väl liten som stor. Mer information hittar du
i vår webbutik på www.barncancerfonden.se
Barncancerfondens vision är att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska och
leva ett fullgott liv. Med hjälp av ditt stöd närmar vi oss målet.
Vi är många, stora och små, som sänder dig ett varmt tack!

Vid köp av HOPE-smycket som är
formgivet av Karma går halva summan
direkt till Barncancerfonden.

För dig som vill veta mer
Ett av Barncancerfondens uppdrag är att informera om barncancer. Genom ökad kunskap och förståelse förbättras också
villkoren för de drabbade barnen och deras familjer. Därför ger
Barncancerfonden löpande ut publikationer och faktaskrifter
för alla som vill veta mer om barncancer och Barncancerfondens verksamhet.
Exempel på publikationer:
cancer hos barn och tonåringar. Faktaskrift för dig som
vill veta mer om barncancer. Skriften beskriver sjukdom och
behandling på ett enkelt och lättfattligt sätt.
plötsligt händer det – handbok för skolan. Denna
handbok fungerar som stöd för lärare och andra personalgrupper i skolan där en elev insjuknat i cancer.
eugen och den dumma knölen. En bilderbok för barn som
handlar om lille Eugen som får en hjärntumör och hans upplevelser i samband med detta.
tidningen barn & cancer. Tidning som riktar sig till familjer vars barn insjuknat i cancer och andra som vill veta mer om
barncancer. Ges ut med sex nummer/år.
Läs mer och gör din beställning på www.barncancerfonden.se.
Här finns också fler böcker och mer material.

I Familjehandboken kan du läsa om andras erfarenheter och
känna igen dig. Få tips och råd om det mesta från hur man
får i sitt barn medicinen på enklaste sätt till hur mycket det
är »normalt« att gråta.
Familjehandboken kom till för att drabbade familjer ska
få stöd, psykologiskt, praktiskt och ekonomiskt, att hantera den svåra situation som uppstår när barnet blivit sjukt i
cancer. Det är ingen medicinsk handbok utan en handbok i
att klara vardagen när ens barn blivit svårt sjukt. Boken vill
hjälpa dig att hitta svar på frågor som:
Var hittar du tillförlitlig information om barncancer? Kan
barnet gå på dagis under behandlingen? Hur går det till på
sjukhuset och efteråt? Hur blir relationen till omgivningen?
Hur går det för syskonen till det sjuka barnet? Hur går det
ekonomiskt när du är mycket borta från jobbet och är med
ditt sjuka barn?
Här beskrivs också vanliga psykiska reaktioner i samband
med sjukdomsbeskedet och vad som kan hända efteråt.

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

