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I N N E H Å L L

P R O D U K T I O N :  S N I C K - S N A C K  A B

Rätt till stöd i skolan är framtaget som stöd för elever  
med cancer och deras skolgång. I många delar, exempelvis 
lagstiftningstexterna, är det användbart även för elever  
med andra funktionsnedsättningar. 
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Inledning

här har vi samlat information för dig som vill läsa mera om och 
lära dig mera om barncancer. Information som du kan hitta i bland annat 
böcker, skrifter och tidskrifter. Vi presenterar litteratur som vänder sig till 
skolans personal, men även elevanpassad litteratur finns med nedan.  
Förutom tips på litteratur presenterar vi också ett antal webbplatser där du 
kan själv kan söka din information.
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Allmänt om barncancer

Till personal
cancer hos barn och tonåringar – En informationsskrift som ger en 
översiktlig bild av de cancersjukdomar som drabbar barn och tonåringar 
och hur de behandlas, och som belyser vad som hänt inom barncancer
vården de senaste åren.
pris: Gratis. 
www.barncancerfonden.se

plötsligt händer det (skolhandboken) – En handbok som vänder sig 
till lärare och annan skolpersonal när en elev får cancer.
pris: Gratis. 
www.barncancerfonden.se

tidningen barn&cancer – En tidning där du kan läsa om allt som berör 
cancersjukdom hos barn: diagnoser, hur sjukdomen på olika sätt kan påverka 
familjen, tiden på sjukhus och senaste forskningen.
pris: Gratis som PDF. Är du Barncancerfondens Barnsupporter får du den 
hem i brevlådan fem gånger per år. 
www.barncancerfonden.se  

metodhandboken av specialpedagog Cristina Eklund – En bok för lärare 
och annan personal som möter barn och ungdomar med förvärvad hjärn
skada eller som har genomgått cancerbehandling. Boken vänder sig också 
till föräldrar. Boken beskriver de svårigheter som är vanliga efter förvärvad 
hjärnskada eller efter cancerbehandling. Den ger också förslag på åtgärder.
Tipsen kan även vara aktuella för andra elever i behov av särskilt stöd.  
Detta är en bok med pedagogiska och metodiska tips. 
pris: Gratis. 
www.barncancerfonden.se och www.hjarnkraft.se
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Till elever
eugen och den dumma knölen av Michael Grotzer och Anna Sommer – 
En bilderbok som handlar om lille Eugen som får en hjärntumör och hans 
upplevelser i samband med detta.
pris: 150 kr. 
www.barncancerfonden.se

när agnes fick leukemi av Linda Olander, Helena Andersson och  
Sophie Fahlgren – Vi får i denna bilderbok följa 4åriga Agnes från de 
första symtomen, genom hela behandlingen och tiden på sjukhuset tills 
dess att hon blir frisk igen. Boken är skriven av tre elever, vilka under sista 
året i gymnasiet valde att göra denna bok som sitt projektarbete. En bok för 
små barn.
pris: 150 kr. 
www.barncancerfonden.se

när annas syster blev sjuk av Anki W Karlsson – En bilderbok där vi 
får följa när Annas storasyster Elsa får cancer och allt förändras. Inte bara 
för Elsa, utan även för Anna och tvillingbrorsan Kalle. Mamma och pappa 
är jämt på sjukhuset och istället är det mormor och morfar som är hemma. 
En bok för yngre barn.
pris: 150 kr. 
www.barncancerfonden.se

nästan precis som vanligt av Katarina Brolin – Det är vår och 13åriga 
Lina ser fram emot sommarlovet när Linas lillebror insjuknar i leukemi. 
Hela Linas tillvaro rasar samman och de vardagliga rutinerna är som bort
blåsta. Ingenting är längre som det har varit! Lina får klara sig mycket själv 
och känner sig väldigt bortglömd. 
pris: 65 kr. 
www.barncancerfonden.se

att aldrig ge upp – Det är ett helvete att få cancer när man står precis på 
tröskeln mellan barn och vuxen. Nu när livet som nästan vuxen ska börja, 
när man tar steget ut från familjen och relationerna med kompisar är det 
viktigaste som finns. Allt kastas över ända. Anna, Elin och Cecilia vet hur 
det känns. De är tre unga människor som har kämpat för att överleva cancer 
och lyckats.
pris: 65 kr. 
www.barncancerfonden.se
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Sena komplikationer

Till personal 
kognitiva och psykosociala sena komplikationer av psykolog Ingrid 
Tonning Olsson – En medicinsk skrift som handlar om kognitiva sena 
komplikationer vilka i första hand drabbar barn med hjärntumörer. Med 
kognitiva sena komplikationer menas svårigheter som berör vårt intellekt, 
vår problemlösningsförmåga och inlärning. Det kan till exempel vara min
nesproblem, koncentrationssvårigheter eller långsamhet.
pris: Gratis. 
www.barncancerfonden.se

sena komplikationer efter sjukdom och behandling – En medicinsk 
skrift utarbetad av SALUB (Svenska Arbetsgruppen för Långtidsuppföljning 
efter Barncancer) som syftar till att öka förståelsen och kunskapen om sena 
komplikationer. Med sena komplikationer menas de mer eller mindre kroniska 
förändringar som kvarstår sedan den mest intensiva behandlingen är avslutad.
pris: Gratis. 
www.barncancerfonden.se

hjärntumör hos barn i skolåldern. dokumentation nr 474. Bearbe
tade sammanställningar från föreläsningarna vid familje och vuxenvistel
serna på Ågrenska.
pris: Gratis att ladda ner som PDF. Går att beställa för 50 kr.
www.agrenska.se

hjärntumörer hos barn och ungdomar. Skriften tar upp olika typer 
av barncancer, behandlingar och annat som berör de familjer som drabbats 
av barncancer. Birgitta Lannering, professor och överläkare i barnonkologi, 
står bakom skriften tillsammans med Charlotte Castor, barnsjuksköterska 
och konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör.
pris: Gratis att ladda ner och beställa. 
www.barncancerfonden.se

strategier för att arbeta med elever med förvärvade hjärnska-
dor tbi/abi av Judy Cambell. Materialet är översatt och bearbetat för 
svenska förhållanden av Wern Palmius och Gunilla Thole på SPSM (Spe
cialpedagogiska skolmyndigheten). Häftet kan användas som diskussions
underlag för hur undervisningen kan görastillgänglig för eleven. Därför blir 
»Lärarens strategier« extra viktiga. Den
beskriver vad läraren ska göra. »Elevens strategier« är vad eleven kan göra.
pris: Gratis.
kan beställas av: wern.palmius@spsm.se   
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metodhandboken av specialpedagog Cristina Eklund – En bok för lärare 
och annan personal som möter barn och ungdomar med förvärvad hjärn
skada eller som har genomgått cancerbehandling. Boken vänder sig också 
till föräldrar. Boken beskriver de svårigheter som är vanliga efter förvärvad 
hjärnskada eller efter cancerbehandling. Den ger också förslag på åtgärder.
Tipsen kan även vara aktuella för andra elever i behov av särskilt stöd. Detta 
är en bok med pedagogiska och metodiska tips.
pris: Gratis. 
www.barncancerfonden.se och www.hjarnkraft.se

Specialpedagog Cristina Eklund har kompletterat Metodhandboken med
ytterligare tre material:

att se sina framsteg. Ett skattningsmaterial som hjälper dig som arbetar 
med barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada eller som har genom
gått cancerbehandling att utvärdera förmågor och funktioner som kan ha
påverkats av skadan eller behandlingen. Förslag till åtgärder finns att hämta
i »Metodhandboken«.
pris: 85 kr.
www.hjarnkraft.se

att samtala. Ett material som ger stöd för samtal med klasskamrater, 
 syskon eller andra personer som behöver information kring barn och 
ungdomar med förvärvad hjärnskada eller som har genomgått cancer
behandling. Materialet består av en CDskiva med bilder samt en lärar
handledning.  Bilderna kan också användas vid information för föräldrar 
eller skolpersonal.
pris: 145 kr.
www.hjarnkraft.se

hur är det för dig? Ett samtalsmaterial som med fördel kan användas 
tillsammans med materialet »Att se sina framsteg«. Det består av enkla 
frågor som ger möjlighet att ringa in de svårigheter som är aktuella för 
en enskild elev som har en förvärvad hjärnskada eller har genomgått en 
cancerbehandling. Materialet består av en lärarhandledning, ett elevhäfte, 
mål och utvärderingskort samt ett protokoll.
pris: 110 kr.
www.hjarnkraft.se
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Bra webbplatser med mera
Informationen är i de flesta fall kostnadsfri.

Barncancerfonden
Den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Här kan 
du hitta mycket användbar information om barncancer.
www.barncancerfonden.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Ansvarar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.
www.spsm.se

Ågrenska 
Ett nationellt kompetenscenter för sällsynta diagnoser. Informerar och 
ordnar utbildningar. Samarbetar med Barncancerfonden. 
www.agrenska.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
En intresseorganisation som arbetar för att öka kunskapen om förvärvade 
hjärnskador och dess konsekvenser. 
www.hjarnkraft.se

Nära cancer
Den här webbplatsen är till för unga som står nära någon som har cancer. 
Här kan man möta andra unga i liknande situation och kan få svar på frågor 
av sjukvårdspersonal. 
www.naracancer.se 

Ung cancer
Arbetar med unga vuxna som är 16–30 år och själva har eller har haft cancer.
www.ungcancer.se

Film om sjukhusskolan
Barncancerfonden har producerat en kort film som informerar om sjukhus
skolan. Filmen heter ”Så fungerar sjukhusskolan när en elev får cancer”.  
Du kan hitta filmen antingen på Barncancerfondens webbplats  
www.barncancerfonden.se/elevers-ratt eller på 
https://www.youtube.com/user/Barncancerfonden


