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Att sörja ett barnbarn 
 

Inbjudan till en samtalsdag för far- och morföräldrar som mist ett barnbarn i någon 

barncancersjukdom 

 

 

Lördag den 21 september 2019 bjuder Barncancerfonden Mellansverige in far- och 

morföräldrar som mist sitt barnbarn, till en samtalsdag i Uppsala. 

 

Vi kommer att vara på Elite Hotel Academia vid Resecentrum i Uppsala. 

Dagen startar 09.00 och avslutas 16.00. 

 

Dagen leds av Lennart Björklund, legitimerad psykoterapeut och aukt. socionom. 

 

När det inte går längre – hur kan vi då vara till hjälp? 

När slutet är ett faktum – vilken blir vår uppgift? 

När är det dags att släppa taget? 

 

Många far- och morföräldrar beskriver den vanmakt som de känner när ett barnbarn 

behandlas för en allvarlig diagnos, och särskilt när behandlingen inte leder bot och det 

värsta inträffar - barnbarnet avlider. 

 

Man vill så gärna kunna dela både barnbarnets smärta och oro och barnbarnets 

föräldrars förtvivlan och oro. Barnbarnets förälder är ju det egna barnet.  

 

Hur går man vidare när det värsta har inträffat? Går det? Och hur gör man? 

 

 

https://www.elite.se/sv/hotell/uppsala/hotel-academia/#contact
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Lennart Björklund 

 

Under dagen kommer samtalen bland annat att handla om: 

 

• Att vara far-morförälder till ett svårt sjukt barnbarn 

• Vilken funktion kan en far- och morförälder ha i ett barnbarns liv? 

• Vilken funktion har barnbarn rent allmänt i sina far- och morföräldrars liv? 

• Vad händer med föräldrar och syskon när ett barn blir svårt sjukt? 

• Hur kan vi fortsätta att vara bra far- och morföräldrar när barnbarnet inte lever längre? 

• Hur tar vi hand om oss själva på bästa sätt? 

 

Barncancerfonden Mellansverige bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch. 

Antal platser är begränsat och anmälan görs på hemsidan: 

www.barncancerfonden.se/mellansverige/kalendarium/att-sorja-ett-barnbarn/ 

Sista anmälningsdatum: 8 september 

 

Du är välkommen att anmäla dig oavsett om ditt barnbarn behandlades i 

Mellansverige eller i en annan region. 

 

Kontakt 

 

Kärstin Ödman Ryberg, Barncancerfonden 

E-post: karstin.odman.ryberg@barncancerfonden.se 

 

Jens Norberg, Barncancerfonden Mellansverige 

E-post: mellansverige@barncancerfonden.se 

http://www.barncancerfonden.se/mellansverige/kalendarium/att-sorja-ett-barnbarn/
https://bcfintranet-my.sharepoint.com/personal/jens_norberg_barncancerfonden_se/Documents/Jens%20OneDrive/Mallar/karstin.odman.ryberg@barncancerfonden.se
https://bcfintranet-my.sharepoint.com/personal/jens_norberg_barncancerfonden_se/Documents/Jens%20OneDrive/Mallar/mellansverige@barncancerfonden.se

