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HJÄRNTUMÖR
Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för
sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn,
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar,
deras familjer och professionella. Det är beläget på
Lilla Amundön söder om Göteborg.
Ågrenska är en idéburen organisation som bedriver flera olika
verksamheter, såsom familje- och vuxenvistelser, korttids- och
sommarverksamhet, personlig assistans samt kurser, utbildningar
och konferenser.

”

Varje år arrangeras drygt tjugo vistelser för familjer från hela
Sverige. Till varje vistelse kommer ungefär tio familjer med barn
som har samma sällsynta diagnos, i det här fallet hjärntumör.
Under vistelsen får föräldrar, barn med diagnosen och eventuella
syskon ny kunskap, möjlighet att utbyta erfarenheter och träffa
andra i liknande situation. Familjevistelsen för hjärntumör
genomförs i samarbete med Barncancerfonden.
Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner
kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala
aspekter samt det stöd samhället kan erbjuda. Barnens program
är anpassat efter barnens förutsättningar, möjligheter och behov.
I programmet ingår förskola, skola och fritidsaktiviteter.

”

Faktainnehållet från föreläsningarna på Ågrenska är grund för denna
dokumentation som skrivits av redaktör Sara Lesslie, Ågrenska.
Innan informationen blir tillgänglig för allmänheten har varje
föreläsare faktagranskat texten. För att illustrera hur det kan vara att
leva med hjärntumör berättar ett föräldrapar om sina erfarenheter.
Familjemedlemmarna har i verkligheten andra namn.
Dokumentationerna publiceras även på Ågrenskas webbplats, där de
kan laddas ner som pdf: agrenska.se
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Information om Barncancerfonden
Varje dag får ett barn i Sverige ett cancerbesked. Barn
och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra
och vår vision är att utrota barncancer. Det säger
Kärstin Ödman Ryberg som arbetar som rådgivare på
Barncancerfonden i Stockholm.
För drygt fyrtio år sedan hotades barncanceravdelningen på
Karolinska sjukhuset av nedläggning, eftersom det saknades
behandling för att rädda barn som drabbats av cancer. Engagerade
föräldrar och vårdpersonal som motsatte sig nedläggningen bildade
den första barncancerföreningen. 1982 startades Barncancerfonden
med målet att samla in pengar till barncancerforskning.
Idag är Barncancerfonden (BCF) en välkänd organisation som drivs
med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag. Organisationen
har två roller, dels den nationella som är den enskilt största
finansiären av barncancerforskning i Sverige och som även
delfinansierar syskonstödjare och konsultsjuksköterskor. Dels består
Barncancerfonden av sex regionala föreningar som alla arbetar
självständigt i sin egen region.
– De regionala föreningarna jobbar för att ge stöd i vardagen här och
nu för drabbade familjer, säger Kärstin Ödman Ryberg.
Tre ändamål
Barncancerfondens anslag går i huvudsak till tre olika ändamål. Det
är forskning och utbildning, information samt råd och stöd. Fonden
ger bland annat pengar till forskning, forskartjänster,
barncancerregistret och behandlingsutveckling.
– Just nu pågår 234 forskningsprojekt som är finansierade av
Barncancerfonden, säger Kärstin Ödman Ryberg.
För att samla in pengar till bland annat forskningen arrangerar BCF
flera idrottsarrangemang som Run of Hope och Walk of Hope.
Barncancerfonden arbetar efter att det ska finnas likvärdiga
möjligheter i hela Sverige till råd, stöd och information under och efter
behandlingen.
– Vi vill ge hopp till de som drabbats av cancer. Vi vill ingjuta mod att
se vardagen som den är och vi vill ta ansvar för att antalet som
överlever blir fler. Idag överlever 85 procent, det är fantastiskt men
inte tillräckligt, säger Kärstin Ödman Ryberg.
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Barncancerfonden erbjuder bland annat digitala samtalsstöd,
rättshjälp och särskilda studiematerial till gruppen mor- och
farföräldrar.
Många av Barncancerfondens insatser läggs på information för att
öka kunskapen om cancer hos barn och öka förståelsen för familjer
som drabbats. Informationen sprids via den egna webbplatsen,
webbinarier, youtube och blogg samt tidningarna Barn & cancer och
Maxa livet. Även genom informationsmaterial och handböcker som
finns att kostnadsfritt beställa via webbplatsen. Till stöd för familjer
erbjuds möjlighet till rekreation vid Almers hus i Varberg och vistelser
på Ågrenska. Vid Barncancerfondens Ungdomsstorläger samlas
ungdomar i åldrarna 13–19 år från hela Sverige som har drabbats av
cancer. Det anordnas även läger för syskon.
Barncancerfonden vill även öka förståelsen för det drabbade barnet i
skolan och förbättra möjligheterna till inlärning efter barnets egna
behov och förutsättningar. Rätt till stöd i skolan är en skriftserie vilken
riktar sig till rektor och annan personal i skolan och finns att ladda ner
på: barncancerfonden.se/for-drabbade/skola-och-forskola/ratt-tillstod-i-skolan/.
Överlevare är en växande grupp
Barn som överlevt cancer är en ny och växande grupp i samhället.
Eftersom många har komplikationer av sin cancer och behandlingen
behöver de stöd.
– Idag finns det 11 000 överlevare i Sverige. Vi har många
utmaningar framför oss, bland annat för att utveckla nya
behandlingsmetoder som kan minska de sena komplikationerna i
form av inlärnings-, koncentrations-, och talsvårigheter, säger Kärstin
Ödman Ryberg.
Barncancerfonden har ett program som heter Maxa Livet. Det riktar
sig till unga vuxna som hade cancer som barn och syftar till att hjälpa
personen att utvecklas och bygga det liv hen vill ha.
Tips!
På Barncancerfondens youtube-kanal finns mycket filmer och
informationsmaterial att ta del av.
Barncancerfonden Västra har en app som heter Barncancercentrum
med mycket nyttig information.
På Barncancerfondens webb finns även den animerade serien om
Låtsaskompisarnas gäng som förklarar barncancer på ett lätt sätt för
barn.
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Hjärntumörer hos barn och ungdomar
Varje år drabbas 300 barn av cancer i Sverige. En
tredjedel av dem får någon typ av hjärntumör.
Överlevnaden för barn med hjärntumör har förbättrats
dramatiskt de senaste årtiondena. Det säger Per-Erik
Sandström som är barnonkolog vid Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå.
Hjärntumörer är inte en enhetlig sjukdom. Enligt
Världshälsoorganisationen, WHO, finns det över 100 olika tumörer.
För barn handlar det om fem till tio olika typer av tumörer som är
vanligast. Hjärntumörens placering och typ ger olika symtom, kräver
olika behandling och har olika sena biverkningar.
– Det är en väldigt heterogen grupp och prognosen kan vara
varierande men för de flesta är överlevnaden idag väldigt stor, säger
Per-Erik Sandström.
Sjukvården förbättras
Den höga överlevnaden idag beror på en lång rad medicinska
framsteg och teknologisk utveckling under de senaste decennierna.
Det finns några som är särskilt betydelsefulla inom cancervården.
På 1950-talet förbättrades neurokirurgin. Lars Lexell, en svensk
forskare, uppfann ett instrument i form av en ram man sätter på
huvudet för att kunna hitta specifika ställen i hjärnan.
– Han uppfann en GPS att köra i mörker med. Tidigare blödde
patienterna ihjäl därför att det inte fanns tillräckligt bra tekniska
hjälpmedel, säger Per-Erik Sandström.
På 1960-talet förbättrades strålbehandlingen, som är helt nödvändig
för många hjärntumörer. På 1970-talet kom datortomografin, som
möjliggjorde skiktröntgen, vilket gör att man får en tydlig bild av var en
tumör sitter och hur den kan opereras. Bilden blev ännu tydligare på
1980-talet då magnetkameran, MR, kom och området kring tumören
kunde bli ännu mer detaljerat än vid datortomografin. De senaste
tjugo åren har behandlingarna blivit mer och mer multidisciplinära och
nya metoder har tillkommit som protonbehandling, immunterapi och
behandling baserad på biologiska faktorer.
Utvecklingen av framförallt magnetkameran har lett till att man
upptäcker fler hjärntumörer hos barn.
– Det betyder inte att det har blivit vanligare med tumörer i centrala
nervsystemet, CNS, hos barn. Genom MR hittar vi fler godartade
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tumörer som i de flesta fall inte behöver opereras, säger Per-Erik
Sandström.
För att säkerställa att barn som drabbats av hjärntumör får den bästa
vården och likvärdig behandling oavsett var i landet det bor finns en
vårdplaneringsgrupp för CNS tumörer hos barn. Barnonkologer,
radioterapeuter, neurokirurger, neurologer och patologer från hela
landet diskuterar alla svåra fall tillsammans. Sedan 80-talet finns det
Svenska Barncancerregistret, där information om enskilda barns
behandling och resultat läggs in i syfte är att följa utvecklingen av
behandlingsprotokoll.
– Vi håller reda på världsläget för att behandlingarna ska bli de bästa
som finns. Vi i Norden är fortfarande bäst i klassen när det gäller
överlevnad i barncancer, säger Per-Erik Sandström.
Orsaker till hjärntumör
Det finns begränsad kunskap om vad som orsakar hjärntumörer. Man
vet att barn som har fått strålbehandling mot centrala nervsystemet
löper en större risk att få hjärntumörer och det finns medfödda
tillstånd som innebär en brist på särskilda tumörbekämpande gener.
Men för det mesta har det inte med omgivningsfaktorer att göra.
– Det enkla svaret är att vi inte vet varför barn får hjärntumörer. Hos
nästan alla drabbade är orsaken helt okänd. Vi vet att det inte beror
på att de bor nära en kraftledning och inte heller på
mobiltelefonanvändning, säger Per-Erik Sandström.
Hjärntumörens placering
Ungefär 45 procent av alla hjärntumörer hos barn sitter i lillhjärnan
(cerebellum), 35 procent sitter i storhjärnan, 15 procent djupt inne i
storhjärnan och 5 procent i hjärnstammen.
– Det här skiljer sig väldigt mycket från hjärntumörer hos vuxna, där
tumörer i lillhjärnan är väldigt ovanligt, säger Per-Erik Sandström.
Eftersom kroppens olika funktioner sitter i olika delar av hjärnan kan
både symtom och sena komplikationer variera stort. I frontalloben
sitter personlighet och beteende. Talet sitter i nedre delen av
frontalloben, antingen på höger eller vänster sida. Motoriken sitter
framför centralfåran och bakom den sitter känseln. I nackloben sitter
syncentrum. I hjärnstammen sitter basala funktioner som sväljning,
ögonrörelser, puls och andning. Hörseln sitter i ett område i mitten av
hjärnan och i lillhjärnan sitter balansen. Inför en operation börjar man
att tänka kring placeringen av tumören och vad som händer ifall man
opererar i det området.
– Nu vet vi att cerebellum är långt mer komplex än vad vi visste
tidigare. Den är viktig för inlärning och vissa emotionella funktioner
och inte bara balansen. Den stora frågan är vart minne, energi och
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vakenhet sitter. Minne har jag aldrig hittat, men de andra är kopplade
till de centrala strukturerna i mitten av hjärnan. Vi undviker att operera
där så långt det går, säger Per-Erik Sandström.
Behandling och komplikationer
Behandlingen av hjärntumörer sträcker sig från inga åtgärder alls vid
vissa godartade tumörer, till omfattande behandling med en
kombination av kirurgi, strålbehandling och cytostatika. Vilken
behandlingsmetod som är bäst avgörs av diagnos, tumörens läge och
barnets ålder.
Kirurgi
Kirurgi är den viktigaste behandlingsmetoden för alla hjärntumörer.
Prognosen är ofta kopplad till vilka operationsmöjligheter som finns. I
vissa områden av hjärnan är det omöjligt att operera. Direkta skador
på nervfunktioner efter operation är ovanligt och är i de flesta fall
övergående. Till de akuta komplikationer som kan uppstå ett par
dagar efter operation hör cerebellär mutism eller tillfällig stumhet. Det
drabbar ett av femton barn som opereras i lillhjärnan.
– Ofta upplevs det som mer obehagligt för omgivningen än för den
som faktiskt drabbas. Alla får tillbaka talet men det finns risk för att
det blir mindre flytande efteråt, säger Per-Erik Sandström.
Till de mer långtgående biverkningarna av neurokirurgi hör cerebellärt
affektivt syndrom. Det kan ge problem med språkutveckling,
koncentration, minne och beteende.
Barnen kan också få hydrocefalus, så kallad vattenskalle. Det beror
på att uppsugningen av hjärnvätska blivit störd eller att det uppstått
ett mekaniskt fel så att vätskan inte kan cirkulera runt. Det höga
trycket som vätskan medför måste behandlas för att inte orsaka
livshotande skador på hjärnan. Vanligtvis sätter man in en shunt, som
fungerar som ett slags dräneringssystem och minskar trycket.
– Shuntar kan krångla efter en tid. Det kan bli infektioner eller att
shunten har en över- eller underfunktion, säger Per-Erik Sandström.
Hydrocefalus kan också behandlas med ventriculocisternostomi,
vilket innebär att man med en typ av nål gör en öppning i ett
bindvävsmembran som gör att hjärnvätskan kan dräneras trots att
ordinarie vägar inte fungerar.
Radioterapi - Strålbehandling
Strålbehandling verkar genom att arvsmassan (DNA) i tumören slås
sönder så att tumörcellerna inte fortsätter dela sig. För att bota
maligna (elakartade) tumörer efter operation måste man använda
strålbehandling för att undvika att tumören kommer tillbaka. Strålning
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kan också temporärt stoppa tillväxten av godartade tumörer.
Strålbehandling är förknippat med många biverkningar och kan leda
till en utvecklingsförsening. Därför undviker man att ge små barn
strålbehandling.
– Genom cytostatika kan man skjuta på strålbehandlingen tills barnet
blivit lite äldre, säger Per-Erik Sandström.
Till de akuta biverkningarna av strålning hör illamående, hudrodnad,
slemhinneskador och trötthet. Långsiktigt kan hjärnans utveckling
skadas. Sena biverkningar av strålbehandling är bland annat
kärlskador som försämrar näringstillförseln. Skada på nervcellernas
isolering (myelin) påverkar förmågan att fortleda impulser. Det kan
leda till att olika centra i hjärnan får svårare att kommunicera med
varandra.
Protonstrålning är en nyare form av strålbehandling som är lika
effektiv som vanlig strålning, men som släpper ifrån sig strålning på
ett mer exakt ställe utan att skada omkringliggande vävnad. I Uppsala
finns ett gemensamt protoncentrum för hela Sverige.
En studie gjord fem år efter strålbehandling visar att IQ-nivån sjunkit
från 100 till omkring 70 hos de flesta av de undersökta barnen som
utsatts för hög stråldos (35Gy). Majoriteten av barnen som fått en
lägre stråldos (25 Gy) hade en IQ runt 80. Dock ser man att den
språkliga intelligensen är bättre bevarad hos barnen än den ”totala”
intelligensen.
– Det innebär att verbala funktioner oftast är bättre bevarade än
initiativförmåga och andra exekutiva funktioner. Inlärningen fortsätter
men med reducerad hastighet. Därför är det viktigt att insatser för att
underlätta lärandet sätts in tidigt, säger Per-Erik Sandström.
Strålbehandling har också effekt på hormonfrisättningen beroende på
tumörens läge i hjärnan. Därför ska alla barn som strålats gå på
uppföljning hos en barnendokrinolog.
Svenska barnradioterapigruppen, består av läkare som arbetar med
strålbehandling från hela Sverige. De finansieras av
Barncancerfonden och träffas online två gånger i månaden och
diskuterar alla fall av barncancer som kräver strålbehandling.
– Det här är en väldigt bra kvalitetssäkring. Att alla som arbetar med
strålbehandling diskuterar alla fall och planerar hur strålbehandlingen
ska ges, säger Per-Erik Sandström.
Cytostatika
Behandling med cytostatika (cellgifter) används för att undvika
strålbehandling hos små barn. Det kan också användas för att minska
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stråldosen och därmed de komplikationer som en högre stråldos
medför. Sena komplikationer efter en cytostatikabehandling kan vara
hörselnedsättning, nedsatt fertilitet, nedsatt njurfunktion och
eventuellt effekter på inlärning.
– Det är klokt att använda cytostatika i syfte att minska
strålbehandling. Sena biverkningar beror inte alltid på behandlingen
utan kan vara en effekt av tumörsjukdomen i sig, säger Per-Erik
Sandström.
Typer av hjärntumörer hos barn
Hälften av alla hjärntumörer hos barn är godartade gliom. De sitter i
lillhjärnan och kallas för astrocytom. Oftast krävs bara operation och
överlevnaden är nästan 100 procent.
– Barn som har haft astrocytom har oftast färre sena biverkningar,
säger Per-Erik Sandström.
Ungefär 15 procent av barnhjärntumörer är medulloblastom. De
uppstår i lillhjärnan och finns i fyra olika typer. Medulloblastom är
malign och sprider sig. Därför krävs i de flesta fall både operation,
strålning och cytostatika. 50–70 procent överlever, men med många
sena biverkningar på grund av strålning mot hela hjärnan.
– Det pågår ett intensivt arbete för att minska stråldosen, säger PerErik Sandström.
Ungefär 10 procent av barnhjärntumörer är ependymom. Tumörerna
sitter i hjärnans hålrum och i ryggmärgskanalen. Tumörerna kräver
operation och strålning. Ungefär 50 procent av barnen överlever.
Kraniofaryngiom, drabbar ungefär fem procent. Tumören är godartad
och nästan alla överlever men det är vanligt med många sena
biverkningar då tumören sitter centralt i hjärnan. Nedsatt syn och
hormonell påverkan är mycket vanligt då tumören växer i området
kring hypofysen och syncentrum. Den behandlas med operation och
strålbehandling.
Uppföljning
Barn som behandlats för hjärntumör följs upp strukturerat på
uppföljningsmottagningar för att upptäcka och behandla sena
komplikationer.
– Vi har ett barnhjärntumörteam med läkare, barnneurolog,
sjuksköterska, endokrinolog, neuropsykolog, fysioterapeut,
arbetsterapeut och pedagog. Vi följer barnen och försöker se till att
det fungerar hemma och i skolan, säger Per-Erik Sandström.
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Frågor till Per-Erik Sandström:
Hur arbetar man med behandlingar mot sena komplikationer?
– I svenska arbetsgruppen för uppföljning efter barncancer har vi ett
program som varje barn ska följa i hela Sverige för att kunna fånga
upp sena komplikationer och göra behandlingarna likvärdiga. Men det
är en sak att ha vårdprogram, de ska efterföljas också.
Vad händer när barnen blir tonåringar och äldre?
– Rutinen ser ut så att när barnet är 18 gör vi en sammanfattning av
den totala cancerbehandlingen. Sen bokar vi in ett möte med den
ansvariga läkaren inom vuxenvården och träffas tillsammans och har
en aktiv överföring.
Hur är det med hjärntröttheten, kan det bli bättre?
– Det är ett av de svårare kapitlen. Jag kan inte säga att det blir bättre
med tiden. Många får prova centralstimulerande läkemedel och det
blir ett sätt att hålla sig vaken.
Är MR ofarligt och får barnet själv bestämma att det inte vill göra
fler MR?
– MR är ofarligt. Om vi har möjlighet att välja mellan datortomografi
och MR så väljer vi MR eftersom då utsätts barnet inte för någon
strålning. Det går att låta söva ungdomar i en MR så att de orkar med
det.
Kan en tumör finnas på flera ställen men komma från samma
slags tumör eller är det en ny tumör?
– Det är extremt ovanligt att ha flera typer av tumör. Det är nästan
bara teoretiskt möjligt. Vi graderar tumörer efter sin malignitetsgrad. 1
och 2 sprider sig inte. 3 och 4 kan sprida sig. Kraniofaryngiom är de
enda tumörer som bara kan sitta på ett ställe. De andra kan finnas på
olika ställen.
Är man frisk efter fem år?
– Risken för återfall minskar med tiden. Olika tumörer har olika
riskprofiler. Man slutar göra MR när man tycker att risken är tillräckligt
liten. För de flesta brukar fem år räcka.
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Emilia har en hjärntumör
Emilia, fjorton år, kom till Ågrenska tillsammans med mamma Frida,
pappa Markus, lillasyster Filippa, tolv år och lillebror Harry, tre år.
En dag vintern 2015 blev Emilia akut sjuk. Kvällen innan hade Frida
och Markus kontaktat sjukvårdsupplysningen då Emilia kräkts flera
gånger. De vidarebefordrade till 112, men där sa man att hon
förmodligen bara hade fått magsjuka. Dagen efter blev det värre när
Emilia svimmade och fick kramper.
– När jag inte fick kontakt med henne ringde jag ambulans igen. Vi
kom in till barnakuten och sen gick allt jättefort. Hon kördes till
Sahlgrenska och opererades direkt för att minska på trycket i
huvudet, säger Frida.
När Emilia vaknade upp hade hon en slang inopererad för att släppa
på trycket mot hjärnan. Familjen fick veta att hon hade en hjärntumör
och att den skulle behöva opereras.
– Efteråt har vi tänkt att kanske fanns det en del tecken innan, men
ingen av de klassiska varningsklockorna, säger Markus.
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Konsultsjuksköterskans roll
Vi finns som ett stöd till den drabbade familjen både
under och efter sjukdomstiden. Det säger Tony Gavik
som är en av landets konsultsjuksköterskor för barn
med hjärntumör och som arbetar på
Barncancercentrum på Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus i Göteborg.
Sedan 1997 finns det konsultsjuksköterskor på varje
Barncancercentrum i Sverige, det vill säga i Göteborg, Linköping,
Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Sedan 2005 finns det särskilda
konsultsjuksköterskor för barn med hjärntumörer. Idag finns det 18
konsultsjuksköterskor i landet varav nio är särskilt inriktade på
hjärntumör. Deras roll är att vara barnets och familjens kontaktperson
mellan det sociala livet, skolan och livet på sjukhuset. Tjänsterna
finansieras av Barncancerfonden.
– Det är viktigt för oss att ha en tidig kontakt med familjerna som
kommer till Barncancercentrum. För det mesta träffas vi två dagar
efter operation då barnen överflyttas till Barncancercentrum från
Sahlgrenska, annars kan det bli på dagvården eller på mottagningen
då analyssvar inkommit på tumören och familjen träffar läkare, säger
Tony Gavik.
Informerar och samordnar
Tony Gavik och hans kollegor berättar om sjukdomen och om vad
som kommer att hända under behandlingen. För att informera
används ett informationsmaterial som kallas Se-höra-göra och som
består av bilder, bland annat på de friska gröna cellerna och de elaka
lila cancercellerna. Med hjälp av bilderna berättar
konsultsjuksköterskan om sjukdomen, vad vården gör och om vad
som kommer hända.
– Bilderna kan användas i alla åldrar. Vi har även med dem ut i
skolan och anpassar det vi berättar och frågor till dem som lyssnar,
säger Tony Gavik.
Konsultsjuksköterskorna samordnar också olika team runt omkring
familjen.
– Vi vill vara som spindeln i nätet. På Barncancercentrum jobbar vi
ihop med kurator, psykolog, sjukhuslärare, lekterapi, fysioterapeut,
arbetsterapeut, syskonstödjare, sjuksköterskor, barnsköterskor och
läkare. Vi ska vara den kontaktpersonen som familjen kan vända sig
till, säger Tony Gavik.
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Skolbesök
På föräldrarnas och barnets egen begäran informerar
konsultsjuksköterskorna ofta i förskolan och skolan. Syftet är att
underlätta skolgången genom planering och anpassningar under
behandlingen och att öka förståelsen för familjens situation. Även
syskon och deras skolklasser kan få besök. På skolan träffar Tony
Gavik rektor, lärare och elevhälsoteam tillsammans med
sjukhusläraren och rehabteam. Han träffar också barnets
klasskamrater.
– Kamraterna får vet hur de kan vara ett stöd för sin kompis, till
exempel genom att fortsätta hålla kontakten under sjukdomsperioden.
Det viktigaste är att vi och familjen hela tiden är överens om vilken
information vi ska ta med till skolan. Vi kan behöva träffas flera
gånger både under behandlingen men även efteråt, säger Tony
Gavik.
Nätverk och intressen
Konsultsjuksköterskan och teamet på Barncancercentrum följer
familjen tills barnet är 18 år. När barnet är tillbaka efter behandlingen
är fritidsintressen och kompisar kanske ännu viktigare än vad de var
innan.
– Allt bygger på att stärka självkänslan och komma ut och träffa nya
kompisar genom nya aktiviteter. Det är jätteviktigt att hitta intressen
och vi hjälper gärna till, säger Tony Gavik.
Det är viktigt för hela familjen att träffa andra i samma situation och
bygga nätverk genom läger och föräldraträffar.
– Vi samarbetar med Ågrenska och andra aktörer med
lägerverksamhet, som Almers hus. Vi försöker pusha för att familjerna
ska åka och träffa andra för vi vet hur mycket det ger tillbaka, säger
Tony Gavik.
Landets konsultsjuksköterskor har årliga nätverksträffar för
samarbete, forskning, utbyte av erfarenheter och samtal kring nya
rön. Kontaktuppgifter till konsultsjuksköterskor finns på
Barncancercentrums och Barncancerfondens webbplatser.
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Endokrina komplikationer vid hjärntumör
Alla barn som har behandlats med strålbehandling mot
centrala nervsystemet ska följas upp av en
barnendokrinolog. Tidigt upptäckta hormonella
störningar kan leda till normal tillväxt, pubertet och
bättre livskvalitet. Det säger Hans Fors som är
barnendokrinolog vid Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus i Göteborg.
Endokrinologi är läran om hormoner. Det är ämnen som fungerar som
budbärare, via blodbanan, till olika organ i kroppen där de utövar sin
effekt. Hypofysen är kroppens viktigaste hormonbildande körtel och
sitter på undersidan av hjärnan. Ovanför hypofysen sitter
hypothalamus som styr hypofysen. Hos barn med hjärntumör är,
förutom operation och cellgiftsbehandling, strålningsbehandling mot
hjärnan en vanlig metod. Hypofysen är mycket känslig för strålning
och därför är det viktigt att följa upp barnen efter avslutad behandling.
Över hälften av alla barn som behandlats för hjärntumörer utvecklar
hormonbrist. Hjärntumörer hos barn sitter ofta i lillhjärnan eller
centralt i hjärnan, vilket i sin tur ligger nära hypofysen.
– För att minska den negativa effekten försöker man dela upp
strålbehandlingen i mindre och flera doser. Hormonbristerna kan
uppstå relativt snart efter behandlingen, men också flera år senare.
Ju högre stråldos som ges, desto tidigare kommer bristen, säger
Hans Fors.
Endokrina komplikationer efter strålning
De vanligaste endokrina komplikationerna som förekommer är
tillväxthormonbrist, sköldkörtelhormonbrist och pubertetsstörningar.
Strålningen kan trigga igång en tidig pubertet, men också efter ett par
år, slå ut de hypofyshormoner som stimulerar puberteten. Det beror
på att strålningseffektens påverkan på hypofysen pågår under en
lång tid. Tidig pubertet kan också infalla om tumören sitter nära
hypofysen eller om den orsakat hydrocefalus (vattenskalle). I båda
fall beror det på att hypofysen är känslig för tryckökning.
Strålning, beroende på dos, orsakar också ofta tillväxthormonbrist
inom två till tio år efter behandlingen har avslutats. Det är det hormon
som är allra känsligast för strålning. Redan vid doser runt 18Gy kan
tillväxthormonbrist utvecklas. Vid doser över 30Gy får nästan alla en
brist. Framför allt innebär strålningen att sköldkörteln inte klarar av att
producera sköldkörtelhormonet. Hypofysens förmåga att tillverka
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TSH, det vill säga det hormon som stimulerar sköldkörtelns funktion,
är inte lika känslig för strålningen.
ACTH är det hypofyshormon som påverkar binjurarna att tillverka
kortison. ACTH påverkas först vid högre stråldoser, ofta över 30Gy.
– Alla hormonbrister som kan uppstå efter operation och strålning kan
ersättas med läkemedel, säger Hans Fors.
Utredning och behandling
Barn med hjärntumör som kommer in för misstanke om
hormonrubbningar får ta en rad prover. En avplanad tillväxtkurva eller
avsaknad av tillväxtspurt i puberteten kan bero på hormonbrist. Då
kan man få vägledning genom att mäta IG-1, som är ett indirekt prov
på tillväxthormonnivåerna och som tas som ett enkelt blodprov. För
att fastställa om det finns en brist måste man genomföra en mer
tidskrävande undersökning.
Sköldkörtelns funktion mäts med fritt T4, som är hormonet som
sköldkörteln tillverkar. TSH är det hormon från hypofysen som styr
sköldkörteln. Symtom på sköldkörtelhormonbrist är framförallt trötthet
och frusenhet. Oftast upptäcks brist på hormonet innan symtom
eftersom blodprover tas regelbundet. En brist på sköldkörtelhormon
ersätts med Levaxin som är en syntetisk variant av T4 och dosen
styrs av hormonnivåerna i blodprovet.
Vid upptäckt hormonbrist kan man, med gott resultat, ersätta de
hormoner som saknas med läkemedel.
– Vid fortsatt uppföljning är tillväxtkurvan ett viktigt redskap för att
kontrollera att barnet växer normalt i längd och vikt. Att barnet följer
sin kurva är ett bra tecken, säger Hans Fors.
I de fall puberteten startar för tidigt kan man ge pubertetsblockerande
läkemedel (GnRH Agonist). När den rätta åldern för puberteteten
infaller kontrolleras prover för att se om könskörtlarna får någon
stimulering från hypofysen så att könshormoner bildas. Om det inte
görs ges testosteron till pojkar och östrogen till flickor i ökande dos för
att efterlikna en normal pubertet.
– Ofta behöver barn som behandlats med hormoner före puberteten
fortsätta behandlingen även i vuxen ålder, säger Hans Fors.
Sena komplikationer
Vid försenad pubertet och tillväxthormonbrist kan barnet utveckla
dålig benmineralisering. Därför rekommenderas att ta extra
kosttillskott i form av kalcium och D-vitamin. Det finns även en risk att
fertiliteten påverkas. Det är framförallt cytostatikabehandling som kan
påverka äggstockar och testiklar.
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– Andra seneffekter av strålningen är skador på centrala
nervsystemet som bland annat kan orsaka hjärntrötthet. Uppföljning
av tumören efter avslutad behandling med magnetröntgen är också
viktigt för att se att den inte kommer tillbaka, säger Hans Fors.
Behandlingen efter hjärntumör kräver ett teamarbete med fasta
genomarbetade rutiner och ett fungerande samarbete mellan de olika
instanser som ansvarar för vården.
– Överlevnad och bot innebär för många ett högt pris. Därför måste
vården vara förebyggande. Vi samarbetar mellan olika instanser och
försöker ge familjerna kontinuitet så att de alltid träffar samma team
på sjukhuset, säger Hans Fors.

Frågor till Hans Fors:
Barn som har haft ett stort tryck mot hjärnan men ingen
strålning, kan de också få en hormonell påverkan?
– Trycket mot hjärnan kan ha en påverkan på pubertetsutbrottet men
inte hormonbristen. Utan strålbehandling är risken att drabbas av
hormonella problem väldigt liten om inte tumören sitter nära
hypofysen.
Vad kan påverkas av det höga trycket i hjärnan?
– Var framförallt uppmärksam på ifall barnet går in i en tidig pubertet.
Hur ser det ut kring fertilitet? Mitt barn är oroligt över att inte
själv kunna få barn.
– Information är det bästa, att ni diskuterar och söker hjälp tidigt ifall
det är vad tonåringen vill. Det går att skörda ägg hos flickor redan i
sen tonår för att spara till senare. Det går även att frysa spermier.
Hjälp med det kan man få på en fertilitetsklinik.
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Emilia opereras
Inför operationen fick familjen prata med kirurgen som skulle utföra
ingreppet. Han lindade inte in allvaret i situationen.
– Vi frågade hur farlig operationen var och han sa precis som det var.
Det var väldigt jobbigt men samtidigt fick vi ett stort förtroende för
honom, säger Frida.
Direkt efter operationen visste man inte om Emilia skulle kunna prata
eller gå. Det gick bra trots att det krävde lång återhämtning. Kirurgen
höll kvar Emilia på intensivvårdsavdelningen i ett par veckor. Han
kom in på rummet dagen efter operationen inför sitt arbetspass innan
han hade bytt om.
– Han ville veta hur hans lilla prinsessa mådde och tog sig verkligen
tid för Emilia. Han tog henne under sina vingar, säger Markus.
Markus och Frida berättar om personalen de träffat på
Barncancercentrum.
– Man blir så rörd för de ger så mycket av sig själva till oss. De var
där när vi somnade och de var där när vi vaknade, alltid på ett bra
humör. De leker och skrattar med alla de små barnen som är svullna
av kortison och har slangar i kroppen. Vilka eldsjälar.
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Kognition efter hjärntumör hos barn och ungdomar
Många som har haft hjärntumör i barndomen får en
påverkan på kognitionen. Därför behöver vi prata om
hur vi kan göra för att stötta barnet så att det ändå kan
prestera så bra som möjligt. Det säger Ingrid Tonning
Olsson som är neuropsykolog vid Skånes
Universitetssjukhus i Lund.
Kognition handlar om förmågan till logisk problemlösning. En person
med nedsatt kognition kan ha inlärningssvårigheter. Det kan också
vara problem med exekutiva funktioner, det vill säga möjlighet att
planera, överblicka och utföra en aktivitet. Den nedsatta kognitionen
kan också bero på intellektuell funktionsnedsättning (IF). Då är
nedsättningen mer jämn och att betrakta som en
funktionsnedsättning. Barn med IF har rätt till habilitering, särskola
och att söka stöd enligt LSS.
– Många som har haft hjärntumör hamnar mellan stolarna eftersom
de kan ha stora kognitiva svårigheter utan att helt fylla kriterierna för
IF, säger Ingrid Tonning Olsson.
Bland personer som har haft hjärntumör i barndomen får
uppskattningsvis cirka 80 procent någon typ av kognitiv svårighet.
– Det kan röra sig om allt från lättare koncentrationssvårigheter till
svår intellektuell funktionsnedsättning, säger Ingrid Tonning Olsson.
Fara att inte uppmärksamma behov
Ingrid Tonning Olsson har gjort åtskilliga utredningar med barn som
har haft hjärntumör. Hon har uppmärksammat att det finns en stor
skillnad i hur barnens svårigheter hanteras av skolan. Problem hos
barn med adhd kan väcka frustration, samtidigt som svårigheter hos
barn som har haft cancer ofta betraktas med överseende.
– När barnen kommer efter i undervisningen säger pedagogerna att
de är så duktiga, trots sin sjukdom. Eller att de är duktiga trots att de
inte utvecklas i samma takt som sina jämnåriga. Men det finns en fara
i att inte uppmärksamma barnets svårigheter, säger Ingrid Tonning
Olsson.
Det är nödvändigt att ta barnens problem på allvar och förstå vad de
beror på. Då kan ett åtgärdsprogram skapas och barnet få de
hjälpmedel och det stöd det behöver för att lyckas.
– Den viktigaste pedagogiska metoden är att prata med barnet.
Genom en konstruktiv dialog kan man komma åt problemen, säger
Ingrid Tonning Olsson.
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Komplikationer är riskfaktorer
De kognitiva svårigheterna kan ha flera orsaker. Man vet att en låg
ålder vid insjuknande, strålbehandling och tumörens läge är de
största riskfaktorerna för kognitiv påverkan. Övriga riskfaktorer är
komplikationer efter operation som till exempel blödning eller
infektion, epilepsi, shuntbehov, andra bakomliggande syndrom eller
annan behandling än strålning som till exempel cytostatika. Det är
inte bara medicinska faktorer som spelar roll.
– Det kan också ligga personliga faktorer bakom som påverkar
positivt och negativt. Barnets personlighet och livssituation påverkar
inlärningsförmågan. Hur familjen och skolan hanterar situationen har
också betydelse, säger Ingrid Tonning Olsson.
Utredning av kognitiva svårigheter
För att ta reda på vilka svårigheter och styrkor barnet har görs en
neuropsykologisk utredning, som kartlägger barnets kognitiva
funktioner. Målet med utredningen är att barnet och de vuxna runt
omkring henne eller honom ska få en förändrad bild och bättre
förståelse för problemen. Till exempel att barnet slutar se sig själv
som förvirrad, omöjlig eller dålig i skolan och istället ser sig som en
person som klarar av saker, men som behöver extra hjälp och stöd.
Accepterar barnet sin stresskänslighet kan det lära sig handskas med
problemet till exempel genom att vila tillräckligt. Har barnet problem
med minnet kan det använda hjälpmedel som almanacka och
minnesanteckningar. Vanligt förekommande svårigheter hos barn
som behandlats för hjärntumör är:
- långsamhet - korttidsminne - uppmärksamhet (inte detsamma
som hyperaktivitet. Vanligast att det är förenat med långsamhet och
att barnet tappar vad det håller på med) - finmotorik (koordination
och tempo) - matematik - sänkt IQ (sjunkande över tid) - spatial
förmåga (förmåga att orientera sig i rummet) - förändrad exekutiv
förmåga (planera, strukturera och genomföra).
Exekutiva funktioner
Det exekutiva funktionerna är övergripande funktioner och inte
färdigheter i sig. Det handlar om förmågan att kunna överblicka en
situation, planera för nästa steg och sedan kunna genomföra
uppgiften. Det kräver kontroll av impulser, att kunna skifta och
bibehålla uppmärksamhet, koncentration och en förmåga att kunna
samordna kroppens funktioner. Till exempel genom att äta samtidigt
som man lyssnar, men sluta äta när man talar. Alla kan få exekutiva
svårigheter, till exempel vid stress, trötthet och när man har druckit
alkohol.
– Det går att kompensera för med extra ansträngning, men det blir
utmattande i längden. Det går inte hur länge som helst, utan kräver
mycket energi och man blir väldigt trött. Det kan vara bra att tänka på
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när man själv får problem för att lättare förstå vad barnen går igenom,
säger Ingrid Tonning Olsson.
Hjärntrötthet
Mental trötthet eller fatigue är en akut utmattning eller trötthet som
ofta kommer efter en kognitiv ansträngning. Det är viktigt att skilja
från kognitiva svårigheter, depression, dålig sömn och lättja eller
tonårsuppror.
– Det är viktigt att kunna sätta fingret på vad som är trötthet och vad
som är lathet. Vid hjärntrötthet ”loggar barnet ut” och bara sömn
hjälper, säger Ingrid Tonning Olsson.
För att bäst förebygga akut hjärntrötthet är det viktigt att barnet kan ta
pauser under dagen och om möjligt minska yttre stimuli. Dagen bör
vara strukturerad så att barnet kan minska den totala ansträngningen
genom olika hjälpmedel och därmed kunna utnyttja tiden när man är
pigg på bästa sätt. För en del barn kan det hjälpa med medicinering
av centralstimulerande läkemedel.
Det är viktigt att en neuropsykologisk utredning leder till bättre
förståelse. Det kan vara svårt att skilja på begreppen, dessutom går
hjärntrötthet och exekutiva svårigheter ofta in i varandra.
– Kräv att ni får begripliga psykologutlåtanden då det är dem som
ligger till grund för nästa steg. Målet med all utredning är att det ska
leda till andra och bättre åtgärder, säger Ingrid Tonning Olsson.
Samarbete med skolan
När ett barn har kognitiva svårigheter innebär det alltid ett samarbete
mellan föräldrarna och skolan för att barnet ska kunna uppnå skolans
mål. Om det är möjligt är det bra att ta hjälp av den utredande
psykologen och personer från sjukhuset, habiliteringen eller rehabenheten för att bestämma lämpliga åtgärder. En egen vrå, hörlurar
och ett arbetsschema med skrivna instruktioner är några hjälpmedel.
Att skapa en åtgärdsplan tillsammans med barnet eller ordna
specialundervisning är ett annat sätt. Det viktiga är att barnet,
föräldrarna och pedagogerna är öppna om vilka svårigheterna är och
att sträva efter en öppen dialog.
– Börja inte med konfrontation. Prata om problemen och sök
samarbete. Om ni får nej på er önskan att barnet ska få längre provtid
så fråga: Hur gör vi då? Hur tycker ni att vi ska lösa detta? Ni har ju
alla ett gemensamt mål, att eleven ska lära sig så mycket det bara
går, säger Ingrid Tonning Olsson.
Ensamhet
Många barn som behandlats för hjärntumör är duktiga på att prata
med vuxna, men har svårare att hävda sig i det sociala samspelet
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med jämnåriga. De blir ensamma. Ingrid Tonning Olsson föreslår att
föräldrarna hjälper barnet genom att uppmuntra till att ta sig fram i
många olika sociala sammanhang.
– Barncancerfonden har regionala och lokala aktiviteter. Det finns
parasportförbund och mängder av intresseföreningar alltifrån
idrottsklubbar till scouterna, säger Ingrid Tonning Olsson för att
inspirera föräldrarna att tänka fritt och stort. Det kan också vara bra
att parta med barnet om hur man är med kompisar och hjälpa till
genom att uppmuntra till många olika sociala kontakter.
– Förbise inte kontakter online, utan uppmuntra dem och stimulera till
fler, men tala också med ditt barn om farorna på nätet, säger Ingrid
Tonning Olsson.
Ett litet kom ihåg
• Alla får inte problem. Vissa klarar sig utan kognitiva men, och
vissa lyckas kompensera mycket väl för sina brister.
• Lidande och problem är inte unikt. Kanske är det mer unikt
med någon som inte upplevt svårigheter och motgångar.
• Att erkänna barnens problem är inte att lägga sten på bördan,
tvärtom är det kränkande att inte göra det.

Frågor till Ingrid Tonning-Olsson:
När barnet pushar sig självt för hårt, hur ska man tänka då?
– Då kan barnet hamna i ett tillstånd av akut utmattning. Det är viktigt
att vara ärlig. Prata om prestationer och om att vila är viktigt för att
kunna göra sitt bästa och kunna prestera.
Min dotter har både exekutiva svårigheter och hjärntrötthet
behöver hon fler åtgärder i skolan?
– Det kan vara svårt att skilja dessa åt. Det viktigaste med
åtgärdsprogram är att man ständigt utvärderar och avgör hur väl
åtgärderna fungerar. Det finns inga åtgärder som alltid fungerar vid
vissa svårigheter, utan man måste prova sig fram.
Om man har en ojämn begåvningsprofil och ingen IF diagnos
men ändå fått bedömt särskola, hur ska vi tänka som föräldrar?
– Det kallas för omvänd integrering. Det kan vara en lösning ibland
för vissa barn. Det är viktigt att utvärdera och se till att barnet får en
stimulans på den kunskapsnivå som passar. Ibland kan man till
exempel ha vissa lektioner i grundskolan, men ändå ha sin placering i
särskolan.
Min dotter börjar gråta över det mesta, hon kan inte hejda sig,
vad ska jag göra?
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– Det skulle kunna vara en exekutiv svårighet. Att det inte går att
hålla tillbaka impulsen. Försök att ta till lite olika knep, till exempel
tänka att ”nu ska jag börja gråta”, då är det väldigt svårt att göra det.
Eller att lämna fram en ”Nu är jag trött”-lapp. Hjälp barnet att få
möjlighet att kunna lämna situationen. Det låter som att hon blir
överbelastad och väldigt trött.

Emilia får cytostatikabehandling
Ett halvår efter första operationen genomgick Emilia ytterligare en
operation och några månader efter det var det dags att påbörja
cytostatikabehandling.
– Efter operationerna hade vi inte en jättenära kontakt med sjukhuset.
Vi var där för provtagningar och annat men det kändes som en stor
kontrast till att vara inlagd, säger Frida.
När behandlingen skulle inledas fick familjen träffa syskonstödjare
och sjukhusskola. De var inne på sjukhuset en gång i veckan.
– Emilia har nog haft ganska mycket tur. Hon har sluppit de värsta
biverkningarna, som svåra blåsor i munnen och allvarliga infektioner.
Vi har varit inne under dagen, sen har vi fått åka hem. På
Barncancercentrum träffar man många familjer som är inne i flera
veckor och det har vi sluppit, säger Markus.
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Syskonrollen
Syskon till barn med funktionsnedsättning behöver
kunskap, någon som lyssnar på dem och möjlighet att
träffa andra i samma situation. Det visar forskning på
området och erfarenheter från Ågrenskas
syskonprojekt.
En syskonrelation är inte lik någon annan relation man har i livet.
Den är ofta livets längsta och innehåller nästan alltid både positiva
och negativa inslag.
– Barn som får ett syskon med funktionsnedsättning känner ofta
blandade känslor inför situationen. De kan inte välja bort den utan
måste hitta ett sätt att förhålla sig till den, säger Samuel Holgersson
som arbetar i Ågrenskas barnteam.
Studier av syskon till barn med funktionsnedsättning visar följande:
• Syskonen har ofta en bristfällig kunskap om sin brors/systers
diagnos och föräldrarna överskattar ofta hur mycket de vet om
den.
• Information är inte detsamma som kunskap. Man vet inte hur
mycket syskonet förstått och hur han eller hon tolkat
informationen om sjukdomen och vad den innebär.
• Att förstå och skapa kunskap tar tid. Man kan behöva prata
om saken kontinuerligt eftersom situationen förändras, precis
som barnets frågor och funderingar.
Syskon måste få möjlighet att ställa sina egna frågor angående
systerns eller broderns funktionsnedsättning.
– Informationen går ofta via föräldrarna, men vår erfarenhet visar att
det ofta finns saker som syskonen inte vågar eller vill prata med sina
föräldrar om, säger Samuel Holgersson.
Det är vanligt att syskon bär på frågor de aldrig vågat ställa till någon.
En del är rädda att funktionsnedsättningen smittar, andra har en
känsla av skuld och tror att de själva kan ha orsakat skadan.
– En tvilling till en flicka med cp-skada trodde till exempel att hon tagit
allt syre från sin syster under fostertiden. Det hade hon känt skuld
över i många år. Och en pojke frågade om hans hårda tag på
innebandyplanen hade orsakat broderns skelettcancer, säger Samuel
Holgersson.
Intervjuer med syskon visar att de behöver bli sedda och bekräftade.
De måste känna att de också får egen tid med föräldrarna. Den ska
vara avsatt speciellt för dem och inte bara bestå av tid som ”ändå
blev över”. Detsamma gäller för föräldrarnas uppmärksamhet.
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– Ett barn berättade att hon fått högsta betyg i skolan och att
föräldrarna sa ’bravo’ när de fick veta. Men när hennes sjuke lillebror
lärde sig att lyfta en mugg själv ställdes det till med tårtkalas. Även
om flickan förstod varför det blev så olika reaktioner kändes det
orättvist, säger Samuel Holgersson.
Olika behov i olika åldrar
Yngre syskon uppfattar tidigt omgivningens behov av hjälp. De har
många varför-frågor och behöver svar som anpassats efter deras
nivå. I nio-tioårsåldern får barn en mer realistisk syn på tillvaron. De
börjar se konsekvenser och kan uppleva det som jobbigt att syskonet
i någon mån är avvikande. Barnen noterar blickar och reaktioner från
omgivningen och börjar fundera på hur de ska förklara för andra.
– Då är det bra att i familjen ha ett gemensamt förhållningssätt. Det
kan vara att säga namnet på diagnosen, men det fungerar lika bra att
säga ’min brorsas svaga muskler’ eller ’kramp’ istället för epilepsi,
säger Samuel Holgersson.
Äldre syskon tar ofta på sig ansvar för att föräldrarnas ska orka. De
funderar också över ärftlighet och existentiella frågor som varför de
själva inte drabbades när deras syster eller bror gjorde det. En del
känner skuld över att vara friska.
– I tonåren utvecklar många en kompisrelation till sina syskon,
åldersskillnader börjar jämnas ut och man kanske hittar på saker
tillsammans. För en person som har ett syskon med
funktionsnedsättning kan det då bli en sorg att se att den egna
relationen till syskonet ser annorlunda ut. Även om det är en fin
relation, är den kanske inte densamma som kompisarnas
syskonrelationer, säger Samuel Holgersson.
Kunskap, känslor och bemästrande
Under familjevistelserna på Ågrenska har barnteamet utarbetat ett
koncept för syskonen som utgår ifrån kunskap, känslor och strategier.
Kunskap ges utifrån frågor om diagnosen som syskonen arbetat fram
tillsammans. Det är ofta lättare för dem att formulera frågor i grupp.
Under familjevistelsen för hjärntumör fick syskonen svar på sina
frågor av barnendokrinologen Hans Fors som också föreläste för
föräldrarna.
– Vi berättar också att de själva inte bär något ansvar för att syskonet
blivit sjukt och hjälper dem med strategier för hur de ska hantera
frågor från omgivningen. När de åker från Ågrenska ska de ha fått
med sig bra verktyg för att hantera sådana situationer, säger Samuel
Holgersson.
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Känslor hanteras genom ett öppet och tillåtande klimat, där alla ska
känna sig bekväma med att prata fritt. Barnen och ungdomarna gör
roliga aktiviteter tillsammans för att bli sammansvetsade som grupp,
då blir det lättare att prata om personliga saker. Det är viktigt att inte
avvisa jobbiga känslor utan att sätta ord på dem.
– Om vi vuxna säger ’det där behöver du inte tänka på’ eller ’oroa dig
inte för det’ säger vi omedvetet till barnen att vissa känslor är
förbjudna. Det blir inte bra. Det är bättre att bekräfta barnets tankar
och prata om vad känslorna står för, säger Samuel Holgersson.
Bemästrande handlar om att få strategier i vardagen, att få välja själv
vilka de vill berätta om sitt syskons sjukdom för. Det handlar också
om att utbyta erfarenheter med andra syskon och att sätta ord på
sådant som kan kallas för ”dåliga hemligheter”.
– Det kan handla om sorg över att man inte har en bror eller syster
som man kan leka med på samma sätt som ens kompisar leker med
sina syskon. Det kan vara bra och logiska tankar, men om man inte
får prata om dem blir de ganska tunga att bära, säger Samuel
Holgersson.
Under vistelsen på Ågrenska får syskonen göra en berättelsebok,
som handlar om deras känslor och tankar inför att ha ett syskon med
hjärntumör.
– Det är deras egen bok, som de själva väljer om de vill visa för
föräldrarna eller inte. Men vår tanke är att boken ska kunna fungera
som ett underlag för bra samtal ihop med föräldrarna. Den kan bli en
brygga till ämnen som ibland kan vara svåra att prata om, säger
Samuel Holgersson.
Vad säger syskonen?
I intervjuer berättar syskon till barn som har varit sjuka att de glöms
bort ibland, och får mindre uppmärksamhet än brodern eller systern
som har haft eller har en sjukdom. Ibland frågar lärarna i skolan oftare
”hur mår din syster/bror?” än ”hur mår du?”, vilket kan bidra till den
känslan. En del tycker det är tråkigt att ofta behöva avbryta roliga
aktiviteter på grund av syskonet.
Många har tankar om framtiden, om hur det ska bli senare. Sådana
saker kan ju ingen ge några svar på, men ofta är det bättre att
fundera tillsammans med barnen än att inte beröra ämnet alls. Man
kan prata om hur man hoppas att framtiden ska bli och hur den kan
bli.
– För att utveckla strategier att hantera svåra känslor kan man
identifiera känslor som brukar komma, hur dessa brukar få en att
agera eller reagera och hur man skulle kunna göra istället, säger
Samuel Holgersson.
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Syskonen beskriver också många positiva aspekter av att ha en bror
eller syster som har en funktionsnedsättning. De lär sig tidigt att
respektera olika människor, att ta ansvar och vara självständig, känna
empati och förståelse, samt att sätta saker i perspektiv.
– Det är ganska stora saker de beskriver som positiva. Dessutom
nämner många att det är härligt att få gå förbi kön på Liseberg.
Sådana små saker kan spela stor roll i ett barns tillvaro!
Boktips!
Örjan, den höjdrädda örnen av Lars Klinting.
Flyg Engelbert! av Lena Arro.
Pricken av Margaret Rey.
Litet syskon, om att vara liten och ha en syster eller bror med
sjukdom eller funktionsnedsättning.
Läs mer om Ågrenskas arbete med syskongrupper på
syskonkompetens.se
På hemsidan finns bland annat samtalsverktyg och lästips. Där finns
också filmer som illustrerar olika situationer och frågeställningar.
Bland annat filmen om Ludwig som har artrogrypos, och hans syskon
Lilly och Leon. ”Älskar ni honom mer än mig?” undrar Lilly när
storebror får mer uppmärksamhet och hjälp av föräldrarna.
agrenska.se/syskonkompetens/syskonkompetens-filmer/
alskar-ni-honom-mer-an-mig/
En annan film handlar om Hugo, sex år, som är storebror till Abbe,
fyra år. Abbe har en kromosomavvikelse och ett allvarligt hjärtfel, och
i filmen pratar Hugo med sin pappa om hur det känns att ha en bror
som är sjuk.
agrenska.se/syskonkompetens/syskonkompetens-filmer/
pratmandlar-och-syskonkarlek/
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Barncancerfondens syskonstödjare
På alla landets Barncancercentrum finns det syskonstödjare. De är
resurspersoner vars viktigaste uppgift är att ta hand om syskonen till
barn som drabbats av cancer.
– Vi vill skapa en meningsfull relation till den drabbade familjen i
allmänhet och syskonen i synnerhet. Relationen bygger på familjens
behov och kan därför se väldigt olika ut, säger Joachim Bång som
arbetar som syskonstödjare i västra Sverige.
Syskon kan känna stor oro för sin sjuka bror eller syster och för sina
föräldrar. Uppmärksamheten kommer oundvikligen tidvis att riktas
mot det sjuka syskonet. Då är det är viktigt att få veta vad som
händer och att få vara delaktig.
– Ofta tycker syskon att det är skönt att det finns en person utanför
familjen som vet och som man inte behöver förklara sig för. Någon
som man kan vara trygg med. En person att dela både allvar och skoj
med, säger Joachim Bång.
Läs mer om Barncancerfondens syskonstödjare på
barncancerfonden.se/for-drabbade/psykosocialt-stod/syskon/

Emilia har tre syskon
Lukas, som är Emilias storebror, är Markus son från ett tidigare
förhållande. När Emilia blev sjuk bodde han delvis hos sin mamma
och under behandlingen var han mycket där.
– Lukas drog sig undan lite när Emilia blev sjuk. Men det finns mycket
kärlek mellan syskonen och han vill finnas där för henne på det sätt
han kan. Det kan hända att frågorna kommer senare, säger Markus.
Emilia har också en två år yngre syster, Filippa. Hon var mycket med
mormor under Emilias behandlingar. När systrarna var små stod de
varandra väldigt nära. De delade rum länge och hängde mycket ihop.
När Emilia blev sjuk tog Filippa ett stort ansvar för sin storasyster.
– Då bestämde vi att de behövde få varsitt rum. De gled ifrån
varandra, men Filippa behöver sitt eget och det gör Emilia med, säger
Frida.
– Det finns mycket som vi hade velat göra på ett annat sätt för
syskonen, som vi inte kunde för att vi var tvungna att ta hand om
Emilia. Det kan jag ångra. Samtidigt har det som varit redan skett och
det vi har framför oss har vi möjlighet att påverka och göra så bra
som möjligt, säger Markus.
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Några år efter Emilia blev sjuk föddes lillebror Harry.
– Jag hade själv en sjukdom i många år där jag inte
rekommenderades få barn under behandlingstiden. Nånstans har det
alltid varit ett barn till som väntade. Jag friskförklarades året efter
Emilia blev sjuk och under kaoset vi levde i blev lillebror i magen ett
annat fokus för familjen, säger Frida.

Robin har haft hjärntumör
Försök att inte curla ungdomarna för mycket. Pusha
dem istället, att lära sig laga mat och ta hand om sig
själva. Det säger Robin som fick kraniofaryngeom när
han var nio år. Idag är han 29 år och berättar om sina
erfarenheter.
Robin minns tydligt hur det började. Han vaknade med sprängande
huvudvärk tidigt på morgonen.
– Det var ett sånt tryck i huvudet att jag kände att jag ville kräkas. Jag
ropade på mamma och sa att huvudet håller på att explodera, säger
Robin
Robins skolläkare tog huvudvärken på allvar och skickade en remiss
på en magnetröntgen. Det förekommer migrän i Robins släkt, men i
remissen stod att det eventuellt kunde vara något annat. Efter MR
väntade Robins familj i många timmar. Till slut fick de veta att Robin
hade fått en hjärntumör. Som nioåring hade han inte mycket kunskap
om vad det innebar men han förstod allvaret när han såg sin
mammas reaktion.
– Jag minns att jag tittade på mamma och det rann tårar från hennes
kinder så jag frågade om jag skulle dö. Läkaren i Uppsala sa att nej
det här fixar vi, säger Robin.
Han fick förtroende för läkaren och kände sig lugn. Det var bråttom att
operera. Det skulle ta sex timmar men det tog tolv. Operationen gick
bra. Efteråt bodde familjen på sjukhuset till och från i över ett år.
Under den tiden hade Robin som regel att ingen som var ledsen fick
komma och hälsa på.
– Om man bara träffar folk som är ledsna för ens skull tror man ju att
det är kört. Därför var det viktigt att folk var glada när de kom och
hälsade på. Man måste tänka positivt och jag hade faktiskt väldigt
roligt på sjukhuset.
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Robin och skolan
När Robin blev sjuk skulle han precis börja tredje klass. Han och
hans mamma åkte till skolan och berättade om hjärntumören. Under
tiden Robin låg på sjukhus tog han emot högar av brev från
klasskamraterna, det kom post nästan varje dag. Han hade samma
lärare under hela tiden och även när han kom tillbaka till skolan.
– Skolan gick bra, åtminstone under mellanstadiet. Då var kraven
lägre, det fanns ingen betygshets och jag hade bara en lärare. På
högstadiet och senare på gymnasiet var det många fler lärare och
svårt att få den hjälpen som behövdes.
En del lärare kände till hans historia, men inte alla. I de ämnen Robin
tyckte om gick det bra, men i de andra var det tungt. Han fick vissa
anpassningar och stöttning vilket var bra, men det kändes också
jobbigt.
– Min image blev lite tilltufsad. Jag ville inte vara annorlunda. Jag
sökte en praktisk linje på gymnasiet, framför allt för att ha mindre
skola och mer praktik.
Stöd av en kurator
Sedan Robin var i tioårsåldern har han haft samtal med samma
kurator. Det har varit ett bra stöd.
– Jag gick hos henne i tio år. Hon hjälpte mig mycket med frågor
kring pubertet och hormoner, men också med skolan. Det var så
skönt att få lasta av sig alla frågor om kompisar, kärlek och arbetsliv
som jag inte ville prata med mina föräldrar om.
Stödet från sina föräldrar har betytt mycket för Robin under
sjukdomstiden och efteråt. De hade helt olika förhållningssätt när
Robin drabbades av hjärntumör.
– Mamma var med hela tiden. Hon tog hand om mig och kämpade
med kontakterna med sjukvården och skolan för att jag skulle få det
stöd jag behövde. Pappa bearbetade min tumör genom att jobba
mycket, men han var också väldigt uppmuntrande till att jag skulle
kunna uppnå vad jag ville i livet.
Som vuxen tycker han att deras olika förhållningssätt har gett honom
bra redskap.
– Mamma har varit mer curlande medan pappa har velat att jag ska
skaffa mig ett jobb och komma framåt. Blandningen av deras olika
förhållningssätt har varit bra för mig, och att ha båda två vid min sida
hela tiden, säger Robin.
När Robin var tonåring blev det en del konflikter hemma. De rotade
sig ofta i att han hade pressat sig själv för hårt.
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– Min mamma fick ta väldigt mycket av det. Hon försökte få mig att
slappna av, skällde inte och fick mig att varva ner istället. Efteråt hade
jag ofta väldigt mycket ångest över att jag hade laddat ur. Ju äldre jag
blev desto mer försvann det där och jag tänkte till över hur jag
reagerade.
Sena biverkningar
Robin ger intrycket av att ha full fart framåt. Så har det inte alltid varit
och han säger att han måste planera väl och bara göra saker som ger
energi. Idag är han öppen om hjärntröttheten.
– Om man gillar det man gör och är motiverad ger det energi, lägger
nån fram en mattebok blir jag hjärntrött direkt. Innan pressade jag mig
för hårt. Jag jobbade tills jag somnade och sen jobbade jag igen.
Eftersom Robins tumör sitter nära hypofysen som styr de flesta
hormoner i kroppen fick han många sena biverkningar efter
strålningsbehandlingen. En del av tumören sitter kvar men sedan
behandlingen har den inte vuxit mer. Robin följs upp en gång om året.
– Det var mycket hormonellt som inte fungerade efter operationen,
jag kunde till exempel dricka hur mycket som helst. Idag tar jag tio
tabletter och tre sprutor för att hålla hormonerna i schack.
Hur Robin får vardagen att fungera
Idag jobbar Robin som säljare. Han förstod efter ett par år med
praktiska yrken att han helst vill jobba med människor. Robin tycker
att han har fått sin vardag att fungera. Han planerar sin tid ordentligt
genom en kalender och skriver upp mycket i sin telefon för att komma
ihåg. Ibland behöver han planera timme för timme för att hinna med
saker som att få hemmet att fungera. In emellan ser han till att vila så
det inte blir för mycket.
– Nummer ett är att jag måste sköta mina mediciner, men sen har det
också varit bra för mig att ha någon att ta hand om, som min hund.
I omgångar har Robin känt sig nedstämd. Bland annat när han gick
upp mycket i vikt efter behandlingen. Idag tycker han att det är viktigt
att tala om psykisk ohälsa.
– Då behövde jag hjälp. Genom samtal med kuratorn kunde jag
bygga upp mitt självförtroende. Det stärkte mig. Med henne kunde jag
diskutera sådant jag inte ville prata med mina föräldrar om. Tack vare
det orkade jag kämpa mig igenom skolan och tonåren. Samma sak
gäller när man blir vuxen - att ha kontakt med en kurator eller
psykolog - så man får den hjälp som behövs. Jag har fortfarande
kontakt med en kurator och fortsätter kämpa mig fram i livet, säger
Robin.
Robin råder föräldrarna att övertyga sina barn att kämpa lite hårdare.
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Att inte curla för mycket utan att låta tonåringarna själva växa in i
vuxenrollen.
– Försök att pusha istället för att tjata. Det allra viktigaste är förstås
att alltid finnas där. Det gjorde mina föräldrar, säger Robin.

Skolans stöd och stödet till skolan
Förvänta er att det kommer att gå bra för era barn i
skolan. Barn mår bra av att omgivningen tror på dem
och deras förmåga. Det säger Wern Palmius,
specialpedagog och numera pensionerad rådgivare på
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
Specialpedagogiska skolmyndigheten ger råd och stöd till hur
lärande, läromedel och bedömande kan anpassas. SPSM är bland
annat en resurs för skolans pedagoger i arbetet med elever som har
en funktionsnedsättning. Målet för skolan är att barnen ska få
förutsättningar att klara sin utbildning.
– Min uppmaning till pedagogerna är: Förvänta dig kompetens av
eleven. Berätta att det är viktigt för dig att eleven lyckas och du har
verktygen för att ta honom eller henne dit, säger Wern Palmius.
Barnets erfarenheter
När barn som har behandlats för hjärntumör kommer tillbaka till
skolan har de nya erfarenheter. De har varit med om en oerhörd
händelse. Ingen jämnårig eller vuxen förstår egentligen vad de har
varit med om. Det kan vara svårt att acceptera sin nya identitet och
nuvarande svårigheter. Samtidigt som de har mognat av erfarenheten
har de ofta ett större behov av stöd än tidigare.
– På den här punkten är skolans uppdrag tydligt. I kursplanen för
grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan står att
undervisningen ska ge eleven förutsättningar att lära, säger Wern
Palmius.
Strategier för stöd
En elev som kommer tillbaka efter en behandling för hjärntumör kan
behöva en egen kontaktperson på skolan. Den personen ska vara
elevens talesperson, en coach, som är en länk mellan hem och skola.
Tjänsten heter utökat mentorsuppdrag och uppgiften är att hjälpa
eleven och lärarna att hitta strategier för att stötta eleven. Uppdraget
ska vara sanktionerat och godkänt av rektorn, som också ger
resurser. Kontaktpersonen ska ha fördjupad kunskap i hur eleven
tänker och blir en viktig del i elevhälsoteamet för att skolan ska kunna
stötta där det behövs.
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– Den här personen kan hjälpa barnet att reda ut vad hen är bra på
och få lite bättre självinsikt. Hur gick det till när eleven lärde sig
nånting? Resonera och låt det vara en fortsatt strategi för hur
undervisningen ska fungera. Att jobba medvetet på det här sättet
innebär att man tränar upp barnets arbetsminne och dess
metakognitiva strategier, alltså hur barnet kan lära sig att lära, säger
Wern Palmius.
Rätt att lyckas
Även om elevens kognitiva förmåga är nedsatt är det möjligt att nå
nya mål och utvecklingsnivåer med rätt stöd. Det kan bestå i att
läraren och eleven diskuterar vad som fungerar bra i skolarbetet. Om
barnet inser vad som fick det att lyckas är det lättare att använda
samma framgångsrika strategi nästa gång. Fokus på framgång och
positiv återkoppling i syfte att motivera eleven och stärka
självkänslan.
– Träna på att bli bra på sådant barnet redan är duktig på. Jag tror på
fler medaljer och mer listor på sådant eleven har klarat av. Ingen
människa mår dåligt av att veta vad de gjort som är bra, säger Wern
Palmius.
För att eleven ska klara sin utbildning bör skolan ha en plan. Den ska
tas fram av läraren tillsammans med eleven själv och föräldrarna. Det
är viktigt att det finns strategier för hur skolan ska hantera perioder av
bristande koncentration och trötthet, samt hur hemuppgifter kan
förenklas.
– Se till att barnen får ta en paus innan orken tar slut. Barnen behöver
också klara av att umgås med jämnåriga och ni föräldrar ska ha en
chans att vara med era barn när de är hemma och inte bara hjälpa till
med läxor, säger Wern Palmius.
Redskap för inlärning
Både arbetssätt och läromedel behöver väljas med omsorg för barn
som behandlats för hjärntumör. Det kan handla om anpassningar
som att kunna redovisa muntligt istället för skriftligt. En elev med läsoch skrivsvårigheter kan få tillgång till digitala verktyg.
– Jag är av uppfattningen att läsförståelse innebär att förstå det
skrivna språket och hörförståelse att förstå det talade språket. Båda
helt oavsett vilket medium, eller hjälpmedel som eleven använder vid
läsningen eller dialogen. Tyvärr är anvisningarna för de nationella
proven ännu inte samstämmiga med detta, säger Wern Palmius.
Stöd för minnet
För många elever som behandlats för hjärntumör tycks det som att
kunskaper kommer och går. Orsakerna kan vara flera, bland annat
dagsform, stress, värk, sömnsvårigheter och hur skolans lärandemiljö

© Ågrenska 2020, nr 621

34

Hjärntumör

ser ut. Det finns många olika hjälpmedel som kan ge eleven stöd att
minnas. Några användbara redskap är minnespärm, dagbok och
arbetsschema. Som pedagog är det också viktigt att tänka på att
många elever kan mycket mer än de får fram.
– Bra strategier för en pedagog är att försöka avlasta
minnesproblematik. Man måste inte komma ihåg alla begreppsnamn
för att kunna förstå innebörden. Inom skolan måste man vara överens
om vilken kunskap som är viktigast, säger Wern Palmius.
Förutsägbar skoldag
Barn som har svårt att koncentrera sig behöver en förutsägbar
skoldag med fasta rutiner. Det kan till exempel underlätta för eleven
att ha ett schema över dagen med checklistor och att få läxor på ett
eget papper. För många barn kan det finnas problem i många olika
delar av skoldagen. Därför är det bra att gå igenom alla situationer
som kan uppstå.
– Tillsammans med barnet kan man då fundera över vad som
behöver lösas. När ni är överens, börja då med det lättaste. Genom
att lösa de enklare problemen först och lyckas med det, kommer det
vara lättare att närma sig de större frågorna, säger Wern Palmius.
Hänsyn till olika behov enligt skollagen
Skolan ska ge en likvärdig utbildning för alla. Enligt skollagen 1 kap §
4 ska pedagogerna ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och
behov. Skolan ska också ge stöd så att eleven utvecklas så långt
som möjligt, efter sina förutsättningar.
– Därför kan undervisningen inte utformas lika för alla och inte heller
bedömningarna. I skollagens 3 kap § 2 står det tydligt att skolan ska
ge stöd med syfte att motverka funktionsnedsättningens
konsekvenser, säger Wern Palmius.
Även barnkonventionen står inskriven i skollagens 1 kap. §10. Det
innebär att all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska ha
barnets bästa som utgångspunkt.
Skolan bygger stöd och anpassning till elever med behov av det
genom tre steg. Det första är ett förebyggande allmänt stöd som alla
elever alltid ska ha, extra anpassningar inom ramen för den ordinarie
undervisningen som ett andra steg och särskilt stöd beskrivet i ett
åtgärdsprogram i tredje hand.
Extra anpassningar kan vara hjälp till eleven att planera och
strukturera ett schema eller extra tydliga instruktioner och stöd för att
sätta igång arbetet. Ifall en utredning visar att en elev är i behov av
särskilt stöd, ska hen ha det skyndsamt.
– Skyndsamt innebär att utredningen om vad som ska göras måste
komma igång väldigt snart och att det särskilda stödet ska ges så fort
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man någonsin kan. Det är en fråga om någon eller några veckor,
säger Wern Palmius.
Åtgärdsprogram
Om eleven riskerar att inte nå kunskapskraven i skolan ska ett
åtgärdsprogram upprättas. Det är ett dokument som beskriver det
särskilda stöd som behövs för att barnet eller ungdomen ska nå
kunskapskraven. Åtgärdsprogrammet görs upp i samråd mellan barn,
föräldrar, lärare och specialpedagog. För en elev som inte hänger
med i matte kan det ingå att få särskild undervisning i matematik.
Eller att redovisa provet i samhällskunskap muntligt vid läs- och
skrivsvårigheter. Åtgärdsprogrammet skall följas upp och revideras
kontinuerligt. Utvärderingen ska visa om eleven är på väg att nå
målen och vad nästa steg kan vara.
Anpassad studiegång
Vid anpassad studiegång ska vissa delar av undervisningen tas bort.
Det ska beslutas av rektor, som också har ansvar för att åtgärderna
genomförs och följs upp. Anpassad studiegång ska alltid göras i
kombination med ett åtgärdsprogram. Vid anpassad studiegång ska
inte så mycket tas bort att barnet utesluts från möjligheter att välja
studie- eller yrkesinriktning i framtiden.
Anpassningar på gymnasiet
För ungdomar som går på gymnasiet finns det inte samma
möjligheter att ta bort kurser, då eleven i så fall inte kommer uppnå
kraven för examensbevis. Istället kan man anpassa programmet så
att eleven får läsa ett extra år för att klara kunskapskraven eller
komplettera sin examen på Komvux eller folkhögskola.
Kunskapskrav och särskilt stöd
Wern Palmius menar att för pedagoger är det viktigt att tänka vidare
kring kunskapskraven, särskilt för barn med behov av särskilt stöd.
Han ger ett exempel på en lärare i hemkunskap som hade som
absolut lägsta kunskapskrav att eleverna kunde stryka en skjorta. För
en elev med cp-skada var uppgiften särskilt svår och upplevdes
dessutom som omotiverad
– Han ansåg att han kunde ha på sig en t-shirt istället. Här behöver
läraren diskutera ihop med den enskilda eleven vad hen ska göra då
en struken skjorta behövs i livet. Det måste vara viktigare att man lär
sig för livet än för skolans kunskapskrav, säger Wern Palmius.
Undantagsregeln
I skollagens 10 kapitel finns den så kallade undantagsregeln, också
kallad PYS- paragrafen. Den ger rätt att undanta de delar av
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kunskapskraven som är direkt till hinder för eleven.
Undantagsbestämmelsen gäller från och med årskurs 6.
– Det är skolans skyldighet att ge eleven möjlighet att redovisa sina
kunskaper på det sätt som hen klarar av. Kunskapskraven måste
tolkas med utgångspunkt från elevens funktionsnedsättning. Det finns
till exempel inom idrottsämnet ingen specifik rörelse eleven måste
kunna. Det är sina egna rörelser eleven ska anpassa efter sin
förmåga, sa Wern Palmius.
Skolans arbete ska motverka funktionsnedsättningens konsekvenser i
hela undervisningsprocessen. Elever med funktionsnedsättningar har
rätt till anpassningar vid nationella prov. Anpassningen kan vara
förlängd provtid. Det kan också vara att provet delas upp på flera
tillfällen. Eller att eleven får svara muntligt, använda förstorad text
eller skriva svaren på dator.
– Alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och de
hjälpmedel som ska tillåtas bör vara de som eleven behöver anser
jag, säger Wern Palmius.
Stöd till skolans pedagoger
Skolan kan behöva stöd för att ge eleven med funktionsnedsättning
bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Stöd finns att hämta hos
kommunens resursteam, kommunens skoldatatek,
Barncancerfondens konsultsjuksköterskor, habiliteringen (i vissa fall),
sjukhuset och sjukhusskolan och SPSM, Specialpedagogiska
skolmyndigheten.
Tips!
Beställ hem skriften Specialpedagogiska anpassningar för tillgängliga
prov från SPSM via mejl: spsm@spsm.se
Wern Palmius föreläsning Specialpedagogiskt perspektiv finns att se
på UR Play.

Frågor till Wern Palmius:
Mitt barn har svårt att läsa provfrågorna vid de nationella
proven, vad bör skolan göra för att hjälpa?
– De nationella provens huvudsyfte är nationell statistik så de är inte
särskilt bra för barn med särskilda behov. Skolan måste kunna
hantera de nationella proven genom att till exempel tillåta hjälpmedel
anser jag.
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Hur ska man hjälpa barn som har svårt att förstå?
– Först måste man reda ut vad det är som gör att de har svårt att
förstå och hitta en situation när kunskapen faktiskt gick in. Då kan
man använda samma strategi för alla inlärningssituationer. Min
uppfattning är att barn som har svårt att förstå mycket väl kan lära
sig.
Hur motiverar jag skolpersonalen att flytta på idrotten som alltid
ligger sist i schemat varje dag?
– Schemaläggning på högstadiet är alltid svårt. Annars tror jag att det
är viktigt att idrottsläraren själv möter eleven för att förstå.
Måste det finnas en dokumenterad svårighet för att få
anpassningar vid till exempel simning?
– Nej, det finns inga sådana krav. Om hen inte når upp till
kunskapskraven måste skolan ge de stöd och hjälpmedel som
behövs för att kunna visa att man kan simma. Det är bättre att kunna
simma med hjälpmedel än att inte kunna simma alls.
Hur ska man tänka kring val av skola eller särskola?
Särskolan är till för elever som har en betydande och bestående
funktionsnedsättning. Därför krävs en utredning och ett beslut. I
grundsärskolan är bedömningen och kunskapskraven inte lika hårda
som i grundskolan. Betygsstegen skiljer sig från grundskolan genom
att eleven inte kan få underkänt. Eleven kan sedan söka in på
gymnasiesärskolan oavsett betyg. Det går inte att växla tillbaka till
grundskolan om en elev väl har börjat i särskolan.
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Emilia får komma hem
Markus och Frida var hemma från jobbet med hela familjen i ungefär
ett och ett halvt år. Efter den första tiden med operationer och
cytostatikabehandling har Emilia klarat sig ganska bra.
– Hon har problem med hjärntrötthet men många andra
komplikationer som man skulle kunna förvänta sig, har hon sluppit.
Hon hör bra, ser bra, hon kan cykla och klarar sig själv, säger
Markus.
Emilia mognade fort under sjukdomstiden. Hon lärde sig hur man
talar med vuxna.
– Hon har vuxit upp snabbt men samtidigt missat att vara tonåring.
Det blir en ensamhet för henne. Hennes kompisar kan inte alltid
förstå henne och vad hon fortfarande går igenom, säger Markus.
Under familjevistelsen på Ågrenska träffar familjen för första gången
barn och föräldrar som har varit med om en liknande resa.
– Hon får väldigt mycket energi av att träffa andra här som har
liknande erfarenheter som henne. Hon tycker det är så häftigt. Vi ser
att hon kan vara sig själv med de här barnen, säger Frida.

Munhälsa
Vi rekommenderar att barn i behov av särskilt stöd
tidigt har kontakt med tandvården, gärna med en
barntandvårdsspecialist. Det säger tandhygienist Anna
Nielsen Magnéli, som arbetar på Mun-H-Center.
Mun-H-Center ligger i anslutning till Ågrenska på Lilla Amundön samt
på Odontologen i Göteborg. Det är ett nationellt kunskapscenter med
syfte att samla, dokumentera och utveckla kunskapen om tandvård,
munhälsa och munmotorik hos personer med sällsynta hälsotillstånd.
Kunskapen sprids för att bidra till ett bättre omhändertagande och en
högre livskvalitet för de berörda patientgrupperna och deras anhöriga.
I Sverige finns ytterligare två odontologiska kompetenscentrum för
sällsynta hälsotillstånd inom tandvården, ett i Umeå och ett i
Jönköping.
MHC-basen
Genom samarbetet med Ågrenska kring familje- och vuxenvistelser
träffar Mun-H-Center många personer med olika
funktionsnedsättningar. Efter godkännande från föräldrarna gör en
tandläkare och en logoped en översiktlig undersökning och
bedömning av barnens munhälsa och munnens funktioner.
Observationerna, tillsammans med information som föräldrarna
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lämnat, sammanställs i en databas. Detta gäller dock inte vid
barncancerveckorna.
Kunskap om sällsynta hälsotillstånd sprids via Mun-H-Centers
webbplats (www.mun-h-center.se) och via MHC-appen.
Munhälsa
Tandvårdens mål för barn som behandlas för cancer är att de ska ha
en god munhälsa före, under och efter behandlingen. Det innebär att
personalen ger information om vikten av god munhygien, lindrar
smärtsymtom, diagnostiserar och behandlar infektioner i munnen.
– Vi förebygger också och behandlar långvariga biverkningar i
munnen, säger Anna Nielsen Magnéli.
Efter genomgången strålnings- eller cytostatikabehandling finns det
risk för att tandanlagen påverkas. Det gäller framför allt om
behandlingen ges medan tänderna bildas, det vill säga före 12 års
ålder. Detta kan ge korta tandrötter eller mindre storlek på tänderna.
Så kallade mineraliseringsstörningar kan ibland ses i tändernas
emalj. Munslemhinnan kan uppvisa ett annorlunda och skörare
utseende som kan ge symtom. En förhöjd kariesrisk kan finnas.
Uppföljning i tandvården
Barnens munhälsa behöver följas upp regelbundet både under och
efter avslutad behandling.
– Det är viktigt att uppmärksamma salivstatus, karies,
tandköttsinflammation, munhygien, tandsten och kostvanor. Även
slemhinneförändringar, käkledsbesvär och bettutveckling kan vara
påverkade. Om barnet behöver tandreglering ska denna påbörjas
tidigast två år efter avslutad behandling, säger Anna Nielsen Magnéli.
Förbered gärna barnet på tandvårdsbesöket, till exempel genom att
visa bilder på lokalerna, på tandläkaren och på stolen barnet ska sitta
i. Användbara bilder finns till exempel på bildstod.se.
Mun-H-Center och specialistkliniker för pedodonti erbjuder barn och
ungdomar med särskilda behov ett anpassat
tandvårdsomhändertagande.
Munvård
Det är en stor fördel om den förebyggande tandvården är så bra att
en god munhälsa kan bevaras.
– För att hålla en god munhälsa gäller det att borsta tänderna två
gånger om dagen med fluortandkräm, äta regelbundna måltider,
dricka vatten vid törst samt att begränsa sötsaker till helst bara en
gång i veckan. Det är lämpligt med extra fluor utöver tandkräm vid
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muntorrhet, småätande och om barnet haft flera hål i sina tänder,
säger Anna Nielsen Magnéli.
Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta
munvården. Tandvårdspersonal kan hjälpa till att prova ut lämpliga
hjälpmedel och tandvårdsprodukter.

Fråga till Anna Nielsen Magnéli:
Om man har svampangrepp i munnen, är det myt eller sanning
att kolsyrat vatten kan fungera?
– Svampinfektioner kan förekomma vid exempelvis
cytostatikabehandling. Då vichyvatten är basiskt minskar det risken
för oral candidos, eftersom svampen trivs i sur miljö. Därför kan det
vara bra att skölja med detta som profylaktisk behandling.

Emilia idag
I februari 2020 avslutades Emilias cytostatikabehandling. Hennes
tumör kontrolleras var tredje månad. Kanske kommer det behövas
fler behandlingar i framtiden, men det försöker föräldrarna inte tänka
på.
– Vi bestämde oss ganska fort för att bara vara här och nu och leva i
bubblan. Vid varje röntgen blir det jobbigt. Då knyter jag mig och kan
inte tänka på något annat veckan före. Sedan, när röntgen är gjord,
kommer lättnaden igen. Då slappnar vi av och börjar om igen och
lever vårt liv. Morgondagen får vi ta när den kommer, säger Markus.
– I början räknade jag varje sekund. Kontrollerade att hon andades
och att hjärtat slog. Sedan blev det minuter. Till slut klarade jag av att
leva dag för dag och sedan vecka för vecka. Nu vågar jag faktiskt
tänka på vad som ska hända om ett halvår. Jag får lite mer tillförsikt
för varje dag som går och vågar tänka att det finns en framtid också,
säger Frida.
För Markus och Frida har det varit en trygghet att deras arbetsplatser
ligger nära hemmet. Om Emilia ringer från skolan kan de vara hemma
på fem minuter. När de ser tillbaka på tiden som gått sedan Emilia
blev sjuk är det blandade känslor men med hoppfullhet inför
framtiden.
– Fem år är inte så lång tid men det har hänt otroligt mycket. Vi har
förlorat delar av Emilias barndom men vi har samtidigt vunnit så
mycket. Nu kommer hon fram och visar vem hon är och vem hon ska
bli, säger Markus.
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På sensommaren skulle Emilia åkt på läger till Barretstown på Irland.
Det skulle varit första gången hon åkt iväg själv utomlands för att
träffa nya kompisar. Lägret blev framskjutet på grund av
Coronapandemin på obestämd tid. Istället har familjen rest runt i
Sverige under sommaren, från norr till söder, i en husbil.
Erfarenheten av att ha ett barn som drabbats av cancer har lärt Frida
att man gör bäst i att inte jämföra bekymmer.
– Ibland blir utomstående rädda för att prata med oss om sina egna
problem. De tystnar för de fattar att vi har haft det mycket värre. Men
vi kan förstå att det är jobbigt när kylskåpet går sönder för någon,
eller att man inte kommer in på sin utbildning. Alla har vi saker att
bära. Alla har vi våra motgångar. Det är bra att prata om saker och
bäst att inte jämföra för mycket, säger Frida.
Markus har fått en ödmjukhet inför att leva i nuet.
– Just nu har vi det bra, det har vi verkligen. Vi passar på att göra det
vi vill, trots Emilias hjärntumör, säger Markus.

Samhällets stödinsatser
När ett barn får ett cancerbesked vänds livet upp och
ner. Alla aspekter i familjens liv påverkas i grunden.
Yrkesliv och inkomster, sociala relationer, skolgång
och syskon. Därför är det viktigt att man alltid pratar
om hela familjen och inte bara barnet. Det säger Lena
Falck som är kurator på Regionhabiliteringen vid
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i
Göteborg. Sedan 2019 arbetar hon även med digitalt
samtalsstöd på Barncancerfonden.
Målet med Barncancerfondens digitala samtalsstöd är att alla familjer
som drabbats av barncancer ska erbjudas tjänsten. Det ska bli en del
av Barncancerfondens verksamhet och kontakten ska ske på det sätt
som bäst passar familjen.
När en behandling är över och barnet ska återgå till en vardag efter
sjukhusvistelsen behöver både familjen och berörda aktörer vara
beredda på att allt inte är som innan.
– Förutom medicinska konsekvenser, som trötthet och en fysisk
påverkan, har en del jättesvårt med kompisar. Det går inte riktigt att
vara som alla andra för barnet har en tröttare kropp, säger Lena
Falck.
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Även för föräldrar och syskon kan tiden efteråt vara fylld med känslor
som nedstämdhet och oro, att allt borde kännas bra men att det inte
gör det och en stor oro inför framtiden.
– Man kommer aldrig tillbaka till ruta ett utan man ser livet på ett
annat sätt. Mycket är jobbigt men det är också saker man får med sig
på vägen som kan vara bra, som att man lärt känna nya människor,
säger Lena Falck.
Viktigt med tidig information om samhällets stöd
Samhällets stödinsatser är ofta tydligare under behandlingstiden men
även efteråt finns det hjälp att få. Exempelvis har kommun, regioner
och Försäkringskassan olika sätt att söka stöd som regleras av olika
lagar.
Lagar som styr stödinsatser
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) reglerar vården. Alla regioner är
skyldiga att erbjuda hälso- och sjukvård på lika villkor oavsett var man
bor. Vården ska ha god kvalitet, vara lättillgänglig och tillgodose
patienternas behov samt ha åtgärder för att medicinskt förebygga,
utreda och behandla.
Stöd som kan vara aktuella för barn med hjärntumör och som erbjuds
av regionerna under HSL:
•
•
•
•
•
•

Habilitering/rehabilitering
Psykiatriskt stöd (BUP)
Hjälpmedel
Hemsjukvård
Hemvårdsbidrag
Ersättning för sjukresor

Patientlagen ger barnen rätt till delaktighet i sin egen vård och
omsorg. Syftet är att stärka och tydliggöra barnets ställning,
självbestämmande och delaktighet. Informationen som vården ger
ska därför anpassas till barnets ålder, mognad och språkliga nivå.
Socialtjänstlagen (SOL) finns till för att främja alla människors
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och alla
människors möjlighet att delta aktivt i samhällslivet. Om man inte
omfattas av LSS-lagen (vilket är svårt som cancerdrabbad) kan man
söka de insatser som finns inom LSS med stöd av SOL.
Stöd som kan vara aktuella för barn med hjärntumör och som erbjuds
enligt SOL:
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•
•
•
•
•
•

Kontaktfamilj
Kontaktperson
Ledsagarservice
Korttidsboende
Avlastning/avlösare
Hemtjänst

– Alla biståndsbeslut kan överklagas. Det gör man skriftligt till
socialtjänsten eller via förvaltningsrätten i de fall kommunen inte
ändrar tidigare biståndsbeslut, det kan vara jobbigt och därför ska ni
ta hjälp av en kurator, säger Lena Falck.
LSS-lagen – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är
en rättighetslag som ger människor med funktionsnedsättningar
möjlighet att leva som alla andra. För att omfattas av LSS måste man
ingå i en av de tre personkretsarna. För barn som drabbats av cancer
är det framförallt personkrets 3, som innebär stora och varaktiga
fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som skulle vara en
möjlighet men det kan vara svårt att få ett LSS-beslut.
– De olika lagarna ska se till att trygghet och säkerhet tillgodoses till
alla barn i Sverige, säger Lena Falck.
Synpunkter på hälso- och sjukvård
Ifall man känner sig missnöjd, har frågor och synpunkter på vården
ska man vända sig till patientnämnden. Där kan man kostnadsfritt få
hjälp med sina klagomål av en fristående och opartisk instans.
Patientnämndernas huvudsyfte är att genom synpunkter och
klagomål bidra till kvalitetsutveckling av vården.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO ansvarar för tillsynen av sjukvården. Om någon har drabbats av
ett behandlingsfel eller en vårdskada går det att anmäla till IVO. Vem
som helst kan anmäla, men IVO utreder inte ärenden kring dåligt
bemötande.
Stöd från Försäkringskassan
De insatser som Försäkringskassan erbjuder till familjer som drabbats
av cancer innebär främst ekonomiskt stöd under sjukdomstiden
genom vård av barn och vård av allvarligt sjukt barn. Men det finns
även andra insatser att söka under åren som följer.
– Framförallt tycker jag att ni ska söka omvårdnadsbidrag. Det kan
man få fram till juni månad det år barnet fyller 19 år. Bidraget är till för
att ge ersättning för den ökade tid som barnet tar i anspråk, utöver
föräldraansvaret, i jämförelse med andra barn i samma ålder, säger
Lena Falck.
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Omvårdnadsbidrag går att få i fyra olika nivåer, är skattepliktigt och är
inte avhängigt vilken arbetstid föräldrarna har, det avgör familjen
själva.
Skolsituationen
Enligt skollagen 1 kap § 4 ska pedagogerna ta hänsyn till barnets
förutsättningar och behov. Skolan ska också ges stöd så att barnet
utvecklas så långt som möjligt, efter sina förutsättningar. När barnet
återvänder till skolan är det därför viktigt att skolan har tillräckligt med
kunskap för att kunna sätta in rätt insatser. Därför är det bra om det
görs en kognitiv utredning som underlag.
En insats som kan vara aktuell är att gå en anpassad skolgång, vilket
även syskon till drabbade kan vara i behov av. I skollagen 10 kap står
det om undantagsregeln vilken ger rätt att ta bort delar av
kunskapskraven som utgör ett direkt hinder för eleven. Regeln ger
även eleven möjlighet att redovisa sina kunskaper på ett sätt hen
klarar av.
– Det är så otroligt viktigt att skolan får kunskap och tar till sig den.
Det är skolplikt, men skola och fritid är lika viktiga. Därför är det
angeläget att man inte tar ut sig helt i skolan, säger Lena Falck.
Lena Falck ger råd om att skolgången kan anpassas i tre steg. Det
första innebär förebyggande allmänt stöd som alla barn har rätt att få.
Om det inte räcker kan man ge extra anpassning inom ramen för
ordinarie undervisning. Det skulle till exempel kunna vara tydliga
instruktioner och schema, stöd för att komma igång eller skriftliga
instruktioner. Det tredje steget handlar om särskilt stöd i ett
åtgärdsprogram som skolan gör tillsammans med barnet och
föräldrarna. Åtgärderna kan till exempel vara anpassad skolgång,
extra undervisning, muntlig redovisning eller förlängd tid vid prov.
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Lokala Barncancerföreningar
Vårt viktigaste arbete är att finnas där för våra
drabbade familjer under behandlingstiden och så
länge behovet kvarstår hos respektive familj. Det
säger Petra Ambjörnsson som är föreningskoordinator
på Barncancerföreningen Västra.
Förutom att arbeta nationellt så har Barncancerfonden sex stycken
regionala föreningar som är kopplade till de sjukhus som har
barncancercentrum.
– De regionala föreningarna och Barncancerfonden är en och samma
organisation och har ett nära samarbete, men föreningarna arbetar
självständigt inom sin region och har egna 90-konton, säger Petra
Ambjörnsson.
I föreningarna finns olika stödgrupper med syftet att stötta drabbade
familjer till exempel familjekontakt, ungdomsgrupper, syskongrupper
och vi-som-mist.
– Att få vara i ett sammanhang där man inte känner sig så ensam är
viktigt. Att känna att det finns andra som går igenom samma resa och
att våga vara den som tar emot hjälp och som tar plats. Under
behandlingen och under lång tid efter avslutad behandling, säger
Petra Ambjörnsson.
Stöd på sjukhuset
Föreningarna vill verka för bästa möjliga vård för barn som drabbas
och deras närstående. Det görs genom att ge stöd redan på
sjukhuset. Barn som insjuknat får en väska med information, bland
annat om SuperSnöret. Clowner besöker barnen och föreningarna är
ofta på plats för att bjuda på fika.
– Vi vill ha ett nationellt koncept för hur vi stöttar drabbade, vi börjar
med det stödet som nyinsjuknade får. Fonden stöttar upp de lokala
föreningarna för att se till att stödet på sjukhusen är likvärdig, säger
Petra Ambjörnsson.
Mötesplatser
Den mest basala verksamheten i föreningarna är
kontaktverksamheten. Man möts på sjukhuset, på lokala familjeträffar
och nu även på digitala mötesplatser. Flera av föreningarna har
boenden nära sjukhusen, som Hoppets hus och även
rekreationsboenden på andra orter.
– Många av de som är engagerade i föreningen har egen erfarenhet
av barncancer och vet hur viktig kontakten med andra drabbade är,
säger Petra Ambjörnsson.
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Engagera dig
Det finns många olika sätt att engagera sig i föreningarna. Bland
annat genom styrelseuppdrag, stödgrupper och insamlingsevent.
Kontakta en regional föreningsinformatör för mer information.
– När man inte känner sig redo ska man bara ta emot stöd. Det
kommer en tid senare när man kan ge tillbaka om man vill, säger
Petra Ambjörnsson.
Kontaktinformation till de regionala Barncancerföreningarna finns på
barncancerfonden.se, i sociala medier och i Barncancercentrum
Västras app.

Fråga till Petra Ambjörnsson:
Blir det några storläger till våren 2021?
– Tyvärr vet vi inte ännu om det kommer bli något ungdomsstorläger
till våren. Ifall det blir av kommer inbjudan digitalt.
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Hjärntumör,
barn över 13
En sammanfattning av dokumentation nr 621
I Sverige drabbas ett barn av cancer varje dag. Av
de barnen får ungefär en tredjedel någon typ av
hjärntumör. Tack vare forskningsframsteg,
förbättrad vård och effektivare behandling
överlever idag de allra flesta.
Det finns flera olika hjärntumörer som uppträder
hos barn. Beroende på typ, storlek och placering i
hjärnan ger de olika symtom, varierande prognos
och kräver olika behandling.
Kirurgi, strålning och cytostatika är viktiga delar av
behandlingen, men innebär tyvärr också sena
komplikationer av olika slag. Det kan exempelvis
handla om trötthet, långsamhet och innebär ofta
att barnen behöver extra stöd i skolan efter
avslutad behandling.
I dokumentationen kan du läsa om medicinska
aspekter och behandling av hjärntumör. Få
information om vad som händer efter avslutad
behandling vad gäller biverkningar, i skolan samt
få en inblick i hur det är att genomgå en
behandling.

FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER
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