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Cancern besegrad. Livet väntar.
En kampanj som ger stöd inför framtiden.

Denna publikation är en del av en riksomfattande kampanj,
vars syfte är att stöda unga familjer som drabbats av cancer,
så att de kan reda sig igenom sjukdomen, vården och de
förändringar de medför i livet.

Kampanjen stöds av Penningautomatföreningen.

SÅ REDER VI OSS

Man klarar nätt och jämt av sitt eget huvud.
Men hur skall man kunna få vardagsrutinerna att löpa så att
familjen fortfarande får mat på bordet och en ren skjorta på
kroppen. Räcker pengarna till, klarar familjen psykiskt av det.
Hurdana trauman skall det här ge barnstackarna, och vad
skall släktingarna säga?

Handboken Så reder vi oss ger en ung familj råd om hur
man klarar av situationen när någondera av föräldrarna
insjuknar i cancer. Boken ger information och tips för
både stora och små frågor som familjen blir ställd inför i
samband med cancern.

Elisabetsgatan 21 B, 00170 Helsingfors
Telefonväxel (09) 135 331                      
Fax (09) 260 0431 
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När jag nu har den här cancern.

Men vi går inte in på det än.

Det är de där vardagsrumsgardinerna som just nu
behöver första hjälpen. Hur länge har de egentligen hängt
där i fönstret, i all sin hjälplöshet med blacknat mönster?
Raskt iväg till tygaffären och välj ut nya gardiner.

När jag nu har den här cancern.

INTE CANCERN, MEN DE DÄR
VARDAGSRUMSGARDINERNA
Vardagslivet och dess arrangemang

Jag klarar nätt och jämt av mitt eget huvud.
Men hur skall man kunna få vardagsrutinerna att löpa
så att familjen fortfarande får mat på bordet och en
ren skjorta på kroppen. Räcker pengarna till, klarar
familjen av det psykiskt. Hurdana trauman skall det
här ge barnstackarna, och vad skall släktingarna säga? 
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När den trygga grunden skälver söker man trygghet i
vardagliga sysslor. Mitt i strykningen och de välbekanta
och trygga rutinerna gör tankarna utflykter i den nya livs-
situationen. Hemmet är den fasta borg man vill upp-
rätthålla, som om lite slapphet i vardagsrutinerna skulle
innebära att man lät sjukdomen ta hem segern.

Om det finns barn i familjen är det naturligtvis dem
man först oroar sig för, sedan maken och hushållet och
först därefter kommer jag själv, den som insjuknat. 

Jag ger alltså inte upp än, först gör jag upp en plan för
hur vi nu skall klara vardagen:

• Var kan barnen skötas om det skulle bli nödvändigt?

• Hur lång paus måste man ta från jobbet/studierna?

• Om vi inte har några barn än, måste vi ta reda på 
hur vården påverkar fertiliteten.

• Hur påverkas vår ekonomiska situation?

• Hur skall vi berätta det här för barnen?

• Att berätta om sjukdomen i skolan/på daghemmet.

• Hur går det med barnens hobbyer, hur klarar vi av 
transporterna och vem skall vi i nödfall anställa för
att hänga med vid sportplanen?

• Hur kommer förändringarna i vardagen att påverka 
vår parrelation?
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Nu om någonsin gäller det att vara öppen för erbju-
danden om hjälp från närstående och vänner.

Din sysslolösa moster kanske gärna ställer upp med
en extra famn och kan ta hand om barnen när det behövs.
Du kan be en kompis städa och be en granne byta olja.
Om du inte vill ha någon som stökar till ordningen i ditt
hem är det okej det också. 

Det är dock värt att veta att ett ständigt nej tack till er-
bjudanden om hjälp och en negativ attityd över huvud
taget, är tecken på en chock hos en person eller make som
insjuknat. Bästa vännen erbjuder sig knappast att städa
av ren nyfikenhet eller för att hitta något nytt att skvallra
om.

De hjälpande händerna gör å sin sida bäst i att bevara
förnuftet och koncentrera sig på jobbet. Städning och
barnskötsel får inte vara en form av terapi. Vi kan ännu
en gång konstatera att det varken gagnar det gemen-
samma bästa eller tillfrisknandet att vältra sig i sjukdo-
men.

_7_

Hjälpande händer

I kylskåpet skramlar en urskrapad ketchupflaska.
Makaronilådan värms upp i ugnen för tredje
gången i rad.

Sängen har inte bäddats på en vecka.
Någon har skrivit sitt namn på TV-rutan.
Till all lycka är inte svärmor här och ser det.
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1. Chocken

Det gör inte särskilt ont i kroppen, men ändå på-
stås den vara allvarligt sjuk.

Inte skulle det ju gå så här för mig? Jag är ung, frisk
och befinner mig i början av mitt liv. Aldrig någonting
märkligare än en snuva. Och nu får jag veta att jag har
förlorat sex mot noll. Orättvist!

Läkarna ser allvarliga ut och familjen tar emot nyhe-
ten med skräck och sorg i blicken. Jag känner mig utan-
för. Hur borde jag egentligen förhålla mig?

Så småningom börjar diagnosen cancer slå rot i med-
vetandet.

Sorgen syns först som en liten prick vid horisonten och
den åtföljs av alla de andra känslorna. Horisonten fylls
av prickar, av dem många sådana som jag aldrig har sett
förut. Ångesten, rädslan och ilskan kommer vällande och
det finns ingen chans att komma undan.

Stormen är här.

Ett par dagar efter diagnosen sitter jag vid köksbordet
med svarta tankar och försöker få någon reda i det som
har hänt. Jag ser livets alla delområden genom cancern;
karriären, barnen eller tanken på att skaffa barn, parre-
lationen, bostadslånet, potatissättningen, permanenten.
Vad än jag företar mig kommer det att stå cancer i paren-
tes efter allting under resten av mitt liv. Tack så mycket!

PÅ DET PERSONLIGA PLANET 1
Den insjuknades kriser
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2. Att dra sig undan

"Varför just jag? Varför inte en lotterivinst?"
Sannolikheten för att få cancer eller en lotterivinst är
ju ungefär den samma: över 20.000 träffar per år, och
det blir bara värre hela tiden".

Varför ALLTID jag? Varför aldrig DEN DÄR? Somliga
rusar minsann genom livet utan att en enda gång stöta
på grund. Man får lust att ge någons bil en repa eller
trampa någon på tårna i butikskön. FÖR JAG HAR JU
CANCER OCH NI SKALL INTE INBILLA ER ATT DET
INTE SKULLE BERÖRA ER ANDRA!

Jag ångrar att jag berättade någonting alls om saken.
Min äkta hälft pjåskar, passar upp och kommer med
smörgåsar. Som om nu cancern skulle botas av att man
äter. Bort med tassarna! Låt mig vara i fred. 

Någonstans i lugnet börjar jag samla ihop bitarna.

3. Ilskan

Hela livet hänger i luften.

Jag vet att vården kommer att trycka ned mig i soffan.
Jag blir tvungen att ta sjukledighet, att sköta saker för halv
maskin. Vad i all världen skall kunna ge mig sådana käns-
lor som jag t.ex. får ut av mitt arbete: viljan att känna mig
viktig både för mig själv och för andra.

Situationen lamslår en. Framtiden är utraderad och jag
vet inte riktigt hur jag skall förhålla mig: hinner jag, lönar
det sig, spelar det någon roll eller borde man fortsätta livet
som förut. Jag blir frustrerad.

Läkaren verkar att förhålla sig till mig som till ett jobb.
Efter mottagningen går han hem och sätter potatis-
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kastrullen på spisplattan. Inte tänker han på mig, och vem
skulle nu förresten ödsla sin fritid på att tänka på and-
ras sjukdomar.

Jag hittar inga svar hur jag än funderar. Ingen idé att
jag surar för mig själv.

4. Passiv acceptans

Ljus i sikte!

Läkaren gör upp en vårdplan. Det är en karta som
man skall börja orientera efter. Det konkretiserar livet.
Cancervården kommer närmare, man kan hålla i piller-
burkarna och röra vid apparaturen. Ovissheten och fan-
tasibilderna börjar ge vika för verkligheten.

Jag fick vardagen tillbaka och det känns trösterikt.

Jag träffar också nya människor. De har samma sjuk-
dom. Jag är trots allt inte ensam.

Tiden är ett märkligt, rätt så trösterikt fenomen. Efter-
som ingenting kan stoppa den, betyder det att även jag
dras med av den hur jag än stretar emot. Sommaren
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kommer fastän jag inte vill det. Tiden tvingar mig att
vara i gång och att förändras. Den tvingar mig att se att
livet fortsätter, även om det sker långsamt: liggande på
soffan, utförande småsysslor.

Morgnarna och kvällarna är värst. Rutinerna hjälper en
genom dagen. Och igen har vi klarat av en dag.

5. Analyserandet

Hur mycket tid har jag kvar?

Den här veckan, nästa vecka, nästa år, kanske de föl-
jande tio åren – hela livet. Om man börjar gissa sig till
måttet på sin egen tid slår ångesten omedelbart till.

Alltså koncentrerar jag mig på att leva här och nu.

Nu kan jag åter andas.

Det inre livet klarnar när man fått sina värderingar i rik-
tig ordning. När man är frisk funderar man inte lika
mycket över värderingar som nu.

6. Utmaningen

Nya drömmar dyker upp.

Hur jag fått i mitt huvud att jag alltid har velat köra
motorcykel?

Vad spelar det för roll om jag lever två eller tjugo år.
Det är bäst att använda den tid jag har fått mig tilldelad
så bra som möjligt.

Oberoende av dåliga dagar försöker jag leva – för fullt.
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I Finland insjuknar årligen ca ett par hundra
20–30-åringar och ca femhundra 40–50-åringar i cancer.
Det totala antalet cancerdiagnoser per år är drygt 20
000, varav alltså en knapp tiondel gäller unga vuxna.

Orsakerna till cancer hos unga vuxna är till största
delen okända. Inom en del släkter finns en benägenhet
att insjukna i vissa cancersjukdomar tidigare än den
övriga befolkningen; en del av tjocktarms-, bröst- och
äggstockscancerfallen hör till dessa.

Speciellt typiska och numerärt sett de oftast före-
kommande cancersjukdomarna hos unga vuxna är Hodg-
kins sjukdom och non-Hodgkins lymfkörtelcancer samt
elakartade tumörer i stödjevävnaderna, som till exempel
ben- eller osteosarkom och Ewings sarkom, en bind-
vävssjukdom. Andra ofta förekommande är cancer i det
centrala nervsystemet, melanom eller hudcancer, hos
kvinnor förstadiet till samt cancer i livmoderhalsen, ägg-
stockscancer, sköldkörtelcancer och bröstcancer. Den
vanligaste cancersjukdomen hos unga män är testi-
kelcancer. Även leukemi förekommer i denna ålderska-
tegori. Förutom den för barn så typiska formen akut lym-
fatisk leukemi ökar också fallen av akut myeloisk leu-
kemi och kronisk leukemi. 

De mest allmänna cancergrupperna i alla ålderskate-
gorier är bröst- och testikelcancer, cancer i matsmält-

NÅGOT OM DET MEDICINSKA
Vilka cancersjukdomar förekommer 
hos unga vuxna
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ningskanalen samt lungcancer. Bland dessa syns en
ökning i antalet bröstcancerfall från 35 år uppåt, men
prostatacancer och lungcancer förekommer endast som
enstaka fall bland unga vuxna. Förekomsten av cancer i
matsmältningskanalen börjar öka vid fyllda 40 år – före
det upptäcks årligen bara några fall av mag- eller
tjocktarmscancer. Varje år upptäcks enstaka fall av elak-
artade sjukdomar dvs. cancer hos unga vuxna i vilket
organ som helst. Ibland är det omöjligt att med säker-
het avgöra vilken primärtumören är. Då behandlar man
sjukdomen enligt den cancergrupp som sjukdomen hör
till, t.ex. lymfkörtelcancer eller bindvävssarkom.

Finlands cancerregister (www.cancerregistry.fi) registre-
rar årligen alla nya cancerdiagnoser, och på detta sätt kan
man följa med cancersjukdomsfrekvensen i Finland och
iaktta förändringarna i denna.

Vård med variationer

Patienter med samma cancersjukdom kan vårdas på
olika sätt beroende på tumörens biologiska egenskaper,
storlek och utbredning. Av denna orsak kan man t.ex. efter
en bröstcanceroperation i en del fall välja enbart kon-
trollundersökningar, medan den fortsatta vården i andra
fall kan innebära cytostatika, lokalt given strålbehand-
ling eller hormonbehandling eller en kombination av
dessa. Likaså kan man efter att ha opererat bort en tes-
tikel pga. testikelcancer, välja att bara följa med situationen
eller beroende på situationen inleda vård med strålbe-
handling eller cytostatika. I en del fall kan man också till-
gripa operation för att avlägsna eventuellt kvarblivna
tumörer.

Sålunda kan man inte jämföra olika patienters vård för
samma sjukdom utan att känna till de enskilda detaljerna
om sjukdomen. Även andra faktorer som sammanhäng-
er med patienten – andra sjukdomar och individuellt
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upplevda biverkningar – påverkar vårdplanen. Utgående
från den nytta och de biverkningar olika vårdalternativ kan
ge, gör man upp en individuell vårdplan för varje enskild
patient. Under behandlingens gång justeras vårdplanen
utgående från det terapisvar behandlingen ger och even-
tuellt förekommande biverkningar.

Sjukdomen kan också vara så aggressiv, att cancer-
behandlingarnas effekt förblir övergående, eller så finner
man ingen effektiv behandlingsmetod. Patienten läm-
nas dock aldrig utan god vård, och lindring mot symp-
tom ges alltid. På samma sätt som utvecklingen har gått
framåt inom själva cancervården, har också möjlighe-
terna att ge symptombaserad lindrande vård ökat mar-
kant. Över hälften av de unga vuxna som insjuknar i
cancer tillfrisknar dock helt. Hos andra kan man hålla sjuk-
domen i schack i många månader eller år, fastän man
kanske aldrig kan bota sjukdomen helt. Bland de vård-
metoder man har till buds väljer man den som bäst läm-
par sig med tanke på sjukdomens förlopp och patientens
situation.

Fråga, om du inte
förstår termerna
som läkaren
använder. 
Du kan också be 
att få vårdplanen 
på lättläst språk 
om du vill.
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Man kan inte stänga av sina känslor. Ju hårdare man
drar åt kranen, desto säkrare kan man vara att en rörre-
paration blir nödvändig. Känslorna droppar igenom i alla
fall som elaka slängar, konstigt beteende och tystnad
som gör de närstående förundrade, bekymrade och
ledsna.

Lär dig att ge dig själv utrymme och tid, lyssna till dig
själv och dina känslor.

Ge dig ut i skogen.
Trösta dig själv med en gräddbakelse.
Lyssna på musik.
Gråt och böla.
Förklara krig mellan dig och den ostädade garderoben
och ge utlopp för din heliga vrede genom att städa. 

PÅ DET PERSONLIGA PLANET 2
Vem var det som skrek här nyss?
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Orsaken till att vi snålar med våra känsloyttringar är
att det är så svårt att medge att känslorna alls finns. För
många blir insjuknandet i cancer deras livs första riktiga
kris och de känslor som denna medför är nya och skräm-
mande.

Cancer väcker farliga och ångestfyllda tankar "Hur
skall det gå för barnen om jag dör", "Tänk om min part-
ner hittar någon annan", "Läser han sagor för barnen" osv.
Sådana här fantasier kan krossa den starkaste och orsaka
sömnlösa nätter. Den här rädslan måste få komma ut på
ett eller annat sätt, ingen orkar i längden bära tankar
som dessa inom sig.

De nya känslorna väcker också skuldkänslor. Inte kan
ju jag uppföra mig på det här sättet. Inte har ju jag någon-
sin skrikit åt barnen, än mindre slagit till min äkta hälft.
Ens gamla jag känns främmande och utomstående. Per-
sonligheten förefaller att ha försvunnit någonstans. Det
är svårt att veta var man kunde finna något bekant och
tryggt att gripa tag i, så att man kunde få fast mark under
fötterna igen.

Och än en gång: sådant här händer. Cancern föränd-
rar dig, men som person försvinner du inte utan får sna-
rare nya dimensioner och skikt. Man utforskar bara ett
nytt område tillsammans med cancern och kommer
sedan tillbaka.

Det är viktigt att minnas att även den friska maken kan
befinna sig i ett slags chocktillstånd. Känslorna svallar så
på båda hållen att t.o.m. disträa svärmor eller halvårsgamla
babyn förefaller att vara de mest klarsynta i familjen. När
båda makarna befinner sig i ett känsligt beredskapstill-
stånd uppstår det lätt missförstånd. Tröskeln för att bli
sårad är låg och benägenheten att missförstå är stor. I
grund och botten handlar det om att man försöker få upp-
märksamhet, närhet, ömhet och förståelse.
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Hur skall man kunna hålla humöret uppe, när man inte
just nu kan fara och dränka sina sorger i söderns varma
vatten. Vilka är alternativen; mörker, snöslask, soffan och
teven.

"Man gäspar, känner sig slö och irriterad"

Stig upp ur soffan. Tag på dig skor och mössa. Gå ut,
och gå så länge att din kropp som stelnat av den nega-
tiva sinnesstämningen varmnar och humöret blir bättre. 

Kroppens egna hormoner gör sitt till för att den som
återkommer till hemmets dörr skall vara en piggare
varelse.

"Jag lär se hemsk ut"

Tag av dig din lunsiga träningsove-
rall. Om du undrar vart den tagit vägen,
så har väl din make bränt upp den.

Låt dig inte förfalla. Som orsak
duger inte "min make älskar mig
sådan jag är" eller "vem skulle nu
snobba i eget hem". Snobba i din
ensamhet. Pigga upp din make med en
nystruken skjorta. Ryggen raknar och
självkänslan går upp då du byter
skjorta.

Man känner sig inte alls bättre om
man klär sig i kläder som understryker
sjukdomstecknen eller om man låter
det bli knän på byxorna.

Hur man övervinner en dålig dag
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"Jag har ont samvete för att jag inte gör någonting"

Det är svårt att acceptera att krafterna tryter. Oftast för-
söker människan med våld utföra sina tidigare sysslor på
normalt sätt, då hon inte vill acceptera sin egen oförmåga.
Man måste lära sig en ny livsrytm, långsam och stadig.
Också på så sätt når man målet, även om det tar på äran
lite grann. Människovärdet mäts inte i arbete eller karriär,
även om dessa är viktiga delar i uppbyggnaden av ens
personlighet och självkänsla. Det är viktigt att vila tillräck-
ligt, men det är inte liktydigt med att bli liggande i soffan. 

Tag en lur på dagen, hela familjen. Hand i hand dröm-
mer man sköna drömmar.

"Det finns inget att göra"

Gå upp på vinden och rota. Saknar
du vind, så gräv dig igenom skåpen.
Där kan man ofta hitta saker som alldeles väl kan föda
nya idéer. Om de är lite galna, så desto bättre. Släpa iväg
dig på bio, teater eller gå och hör ett föredrag. Förskansa
dig inte i ditt hem. Syssla med hobbyverksamhet!

"Jag orkar verkligen inte göra någonting alls."

Tillåt dig själv att vila. Nu är det tid för det. Gör små-
saker som piggar upp humöret. Be någon sätta upp ett
fågelbräde utanför fönstret eller ställa upp en mat-
ningsplats för ekorrar och harar på bakgården. Lyssna på
hörspel. Lägg ett pussel.

Barnen

Man skall inte glömma bort den glädje barnen för
med sig. Tag emot den. Tag lärdom av barnen, deras
sätt att förhålla sig till livet. Hur de gläder sig över små-
saker och lever i ögonblicket. Om ett barn vill hjälpa till,
låt honom få uträtta små ärenden för dig, det gör er 

båda gott.
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Recept för egenvård

Vårdpersonalen poängterar inte alltid tillräckligt bety-
delsen av att patienten vårdar sig själv. Det är dock fram-
för allt detta som har betydelse när det t.ex. gäller att få
upp humöret. Leenden och energi går nämligen inte att
köpa i burk på apoteket. 

Egna recept

Försök äta ordentligt. Cancerpatientens diet kan avvika
från den normala dieten. Försök att äta mångsidigt så vitt
det är möjligt; bär, frukt, potatis, kött, fisk och spann-
målsprodukter. Cancer i sig är ingen orsak till rena pizza-
linjen i fortsättningen, men om situationen och de tunga
behandlingarna kräver extra tankning, då platsar grädd-
såser bra.

Behandlingarna kan orsaka illamående och aptitlöshet,
och därför kan det vara bra att försöka lura sig själv
genom att t.ex. duka vackert, servera sig sina älsklings-
rätter, göra saker man får lust till, äta ofta eller äta ute.
Huvudsaken är att du får tillräckligt med energi, för det
behöver du nu. Låt dig inbjudas till färdigt dukat mid-
dagsbord hos dina vänner.

• Tag en liten promenadtur varje dag. 
Gå till postlådan, gå på café, cykla till biblioteket.
Frisk luft ger bättre humör och ger hjärnan en 
genomvädring.

• Vila då du känner dig trött. Men låt dig inte bli 
fångad av soffkuddarna.

• Sköt din hygien. Tag en dusch, borsta tänderna, 
raka dig, tvätta håret eller huvudet om du råkar 
sakna hår.
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Människor blir förtjusta i varandra, förälskar sig, flyt-
tar ihop. Livet är underbart med denna nya människa, man
drömmer om framtiden.

Men varför kunde ingen tala om att hela släkten föl-
jer med i samma paket?

En svärmor som daltar med sin son, en faster som bju-
der ut sina egna tavlor, en syster som tittar in utan förvar-
ning och en svärmor som misstror ens matlagningsförmåga.
Arvstvister! Tioåriga krig! Orkaner! Ibland ingår också ex-
maken med barn och ex-svärföräldrarna som biprodukter. En
amerikansk såpopera förbleknar i jämförelse med den robusta
finska vardagsverkligheten. 

Cancer är en dramatisk nyhet som avslöjar och till-
spetsar människorelationer. Om svärmor redan tidigare
har klagat: "hos er ser det då aldrig städat ut", kan man
vara säker på att hon nu ringer på med golvmoppen i han-
den. Om förhållandet redan innan har varit gott och
öppet, kan de närstående nu ge ett fint stöd.

Merparten av de äldre tror fortfarande att det inte går
att klara av cancer. Dessutom kan cancer vara en ännu
större sak för dem om de är pensionerade och det vid den
aktuella tidpunkten inte finns andra stora händelser i
deras liv. Den första uppgiften blir då att redogöra för fakta
och dämpa paniken.

Den insjuknade makens/makans pappa eller mamma
kan plötsligt hoppa tillbaka in i föräldrarollen. "Stig åt sidan
svärdotter, det gäller ju min son." Föräldern känner
samma behov att beskydda sitt barn som då barnet var

Mamma, mormor eller besvärliga svärmor
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litet. Makans roll förminskas och försvinner. Det här
känns naturligtvis mycket stötande för den som lämnas
utanför; varför litar de inte på mig? Vad skall jag göra för
att få dem att lita på mig? Vad är det för fel på mig? Den
sjuka makens föräldrar är kanske helt omedvetna om de
här tankarna. De vill ju bara hjälpa. Det är ju bara "trev-
ligt" att någon sticker sig in klockan sju på söndags-
morgonen och bakar bullar, helt gratis. Eller att man
kommer hem och finner att någon har varit där och stä-
dat och ordnat om i tamburgarderoben.

Den sjuka försöker balansera mellan sina föräldrar
och sin maka, försöker med diplomati vara båda sidor till
lags. I värsta fall hamnar han i skottgluggen för utbrott
och förolämpningar från bägge sidor.

Det händer att situationen blir så tillspetsad att svär-
föräldrarna börjar beskylla svärdottern/svärsonen för att
deras barn insjuknat. "För att hon eller han rökte inom-
hus" eller "är så grym". Som om man skulle vinna något
genom dylika kommentarer. Och i så fall vad? Följden är
vanligen hämnd. Maken/makan ger svärföräldrarna port-
förbud och barnbarnen tillåts inte besöka dem. 

Och sedan då, när sjukdomen är förbi? Innan någon-
dera parten smäller igen dörren bakom sig är det skäl att
tänka efter. Håller jag nu på att säga eller göra något så
oåterkalleligt att det blir omöjligt att be om förlåtelse
eller att bli förlåten?

Far- och morföräldrarnas oro gäller även barnbarnen.
Hur skall det nu gå för barnstackarna? Medan föräld-
rarna försöker sätta gränser för sina barn därhemma blir
de grundligt bortskämda hos mormor/farmor. Inget
under att barnen gnäller när de kommer hem. Mormor
och farmor kan inte begripa det hela, de uppför ju sig så
fint hos dem.
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Till den sjukas föräldrar…

• Bli inte panikslagen, överdriv inte situationen. Tro 
på fakta, inte på rykten.

• Ditt barn är en vuxen människa. Du kan inte leva 
hans liv för honom. Han måste själv få fatta sina 
egna beslut även om du tycker att det blir fel. 

• Om du vill vara till hjälp, tala om det för det unga 
paret. De talar om hurdan hjälp de behöver. Tvinga
dig inte på dem.

• Cancer är ingens fel, det finns ingen orsak.

• Ingen kan läsa dina tankar och den som går om-
kring och tiger är närmast skrattretande. Om du inte
kan få sagt det du har på hjärtat, skriv ett brev.

• Försök inte bjuda ut en ny värdegrund. Om dina barn
inte tidigare har velat höra pratas om Gud t.ex., 
skall du inte försöka pracka tron på dem nu heller.

• Om situationen är allvarlig och du vill trösta, för-
sök inte lätta upp situationen med att säga "Allt blir
nog bra, skall ni se".

• Om du är villrådig, fråga vad du kan göra.

Tio budord
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Till den sjuka sonen eller dottern

• I dina föräldrars ögon är du alltid deras barn. De vill 
dig bara gott.

• Dina föräldrar kan vara svartsjuka på din make. Du 
är ju inte längre bara deras. Om du ger dina föräld-
rar en kram kan deras svartsjuka lätta.

• Du kan inte förändra dina föräldrar, men du kanske 
kan finna något i deras förflutna som gör att du kan
förstå deras beteende bättre.

Till svärdottern eller svärsonen

• Du kan inte tränga undan din makes föräldrar. Du kan
inte förändra dem.

• Ofta menar din svärmor och svärfar väl. Om du inte 
vill ha hjälp, tacka artigt nej. Eller låt dem göra några
uppgifter om de nu absolut vill.

• Att låta maken få höra skäll över sina föräldrar gör 
inte just att förhållandet blir djupare.

• Mor- eller farföräldrarnas hem är inte det självskrivna
daghemmet. Det är människors hem och där kan man
inte bete sig precis som hemma. Det är inte sagt att
äldre människor orkar sköta sina gullungar till barn-
barn, hur gärna de än skulle vilja det. 

• Humor är en nyttig egenskap.
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"Vem har igen diskat på fel sätt?"

I varje parrelation finns en viss maktfördelning. Under
årens lopp har riktlinjerna utstakats för hur den gemen-
samma vardagen skall levas. Då den ena maken insjuk-
nar förändras rollerna och de invanda mönstren.

Situationen kan snabbt förändras så att den som har
vant sig vid att bli hjälpt, blir den som får lov att söka pap-
per, springa till olika ämbetsverk och byta till vinterdäck.
Familjens tidigare ledstjärna får lov att behärska sig då
han eller hon inte kan delta i skötseln av ärendena, utan
tvingas maktlöst liggande på soffan åse hur maken gör
bort sig.

Det är mycket vanligt att man vill "bespara" varandra
bekymmer: Den sjuka undanhåller detaljer ur sin sjuk-
domsberättelse och den friska vill inte nyfiket fråga om
tråkiga saker, utan försöker så gott det går att bilda sig
en uppfattning om saker och ting i sitt eget huvud. Man
börjar gå på tå inom förhållandet, då ingendera vet vad
som rör sig inom den andras huvud. Då säger man natur-
ligtvis något som blir alldeles fel och helvetet bryter lös.

Om den insjuknade parten är den mera tillbakadragna
maken, kan det kännas för den friska som om det vore
självklart att alla bördor läggs på hans eller hennes skuld-
ror. Inte skulle ju cancern ha kunnat drabba honom eller

PARRELATIONEN
Det knakar i fogarna
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henne, det skulle ju ha varit mot hela världsordningen.
Därpå följer tjurande och trots: "Nog sköter jag det där".
Den friska maken tycker att han eller hon inte kan öka den
sjukas börda genom att klaga över sin egen situation
och gräver ned sig i sitt tysta självmedlidande.

Ju striktare man har levat efter bestämda sätt och
vanor i familjen, och ju svårare man har att frångå dem,
desto svårare blir bytet av roller. Den som tidigare har
lyckats smita från gemensamma sysslor, får nu lära sig
att ta ansvar. Den som nu får lov att se på gör gott i att
hålla inne med kritiken. Vi har alla vårt eget sätt att sköta
saker och ting. Huvudsaken är att de blir skötta.

En god parrelation bygger alltid på uppriktighet och
öppenhet. Om man inte tidigare har talat om saker med
varandra är det hög tid att försöka lära sig konsten nu!
Men hur? Innan någonting alls kan hända måste båda vilja
lära sig att prata. Om viljan saknas måste personen i fråga
själv fundera över varför det är så vårt för honom/henne
att prata. Det är bra om man också kan förklara för andra
hur man känner det. Redan det är en god början. Man
kan alltid skriva ett brev, läsa en dikt för den andra eller
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lyssna tillsammans på en sång, vars ord beskriver den
känsla man känner.

Problemet kan också vara det att man inte haft gemen-
samma samtalsämnen på åratal. Det finns inget att tala
om. I så fall är redan detta i sig något att diskutera.

Man kan fiska upp gemensamma samtalsämnen
genom att t.ex. företa sig något tillsammans. Ofta söker
man en lämplig sysselsättning genom vilken man kan ta
upp en fråga som man gått och funderat över. Man kan
också uppmuntra den andra parten att prata: berätta för
mig om det är något som tynger dig.

Sjukdomen får inte blanda om kortpacken för mycket.
Den friska kan inte dela allting som härrör sig ur cancern
med sin sjuka make. Den finns saker och ting som rör
bara en själv och som man måste bena ut för sig själv
eller tillsammans med sin läkare. Nyckeln till en lyckad
parrelation är att man i ett visst hänseende bevarar sitt
eget revir. Det är alldeles sunt att man själviskt samlar
fjärilar, fastän den andra parten kanske inte fattar idén med
det hela.

Och så det där med vänner. Vad är det som hindrar
att man tar med en vän eller bekant t.ex. till läkaren. De
ställer ju upp i förlossningssalen också. Det att man
lever i en parrelation betyder inte att man är de enda två
i världen.

Hur tar man upp en svår fråga?

Först av allt, den som känner sig tyngd eller besvärad
av någonting måste ta sig själv i kragen och våga tala om
det för den andra parten.

Sättet på vilket man framför saken påverkar mycket den
andras reaktion. Var lugn, var inte känslosam, det primära
målet är att få saken klargjord, inte att komma med be-
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skyllningar, inte "vinna" något för sig själv eller skaffa sig
fördelar genom det man talar om.

När man framför en sak utan nyss nämnda barlast,
minskar risken för onödig känslosamhet och dolda bud-
skap under den kommande diskussionen. På det sättet
kan man koncentrera sig på själva saken och få den ige-
nomdiskuterad.

Om den lyssnande parten omedelbart reagerar  med
att flyga i taket, är det bäst om den som berättar kan för-
hålla sig lugn. Vänta, och fortsätt sedan med att berätta.

Tips för den friska maken

Det svåraste i den här situationen är att finna en gyl-
lene medelväg. Livet kommer inte att vara som förr, du
blir säkert tvungen att ge upp något och vara till hjälp i
mångt och mycket för din make. Å andra sidan är det bra,
med tanke på ditt eget psykiska välbefinnande, om du t.ex.
kan fortsätta med någon egen hobby. På det sättet får du
krafter och för friska vindar utifrån med dig hem. 

Du är inte sjuk. Varken din make eller situationen blir
ett dugg bättre av att du av pliktkänsla försöker känna
hans/hennes ångest och smärta i ditt eget huvud. Du hjäl-
per inte dig själv och botar inte den sjuka genom att
uppoffra dig. Du måste som den friska parten bevara ditt
förnuft och nu och då försöka puffa igång din sjuka part-
ner om hon eller han försjunker i självömkan. 

Sjukdomen må vara hur allvarlig som helst, det ger ändå
inte den sjuka rätt att använda dig som sophög. Var själ-
visk på ett sunt sätt.

Bäst stöder du din make genom att vara nära och
lyssna.

Håll kontakt med dina vänner och närstående. Det är
bra om det finns någon utomstående för vilken man kan
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lätta sitt hjärta. Om någon sådan inte finns, tag kontakt
med församlingen, mentalvårdsbyrån eller någon av
cancerorganisationerna. Människorna där sysslar dagli-
gen med samma frågor som du. Det är ingenting kons-
tigt med dig, och det finns ingenting du behöver skäm-
mas för. Sådant här händer.

Ett par ord till den som insjuknat

Ingen orkar i all oändligt sparka upp dig ur soffan. Du
kan inte förvänta dig att någon ensam skall bära dig ige-
nom sjukdomen. Det här är ditt liv och det är i främsta
hand du själv som bär ansvar för det. Ingen kan ta en pro-
menad i ditt ställe.

Tacka din make och visa din uppskattning. Det du
säger har stor betydelse för honom/henne. Positiva kom-
mentarer har mycket bättre verkan än uttryck som "var-
för inte du" , "du gör aldrig", "igen inte" osv.
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Den sjuka kan leva inne
i sin egen bubbla, onåbar
för den som vill trösta. Den
friska makens rädsla för att
orden skall låta som
klichéer och inte uppfattas
så som de menats är all-
deles befogad.

Med stigande ångest
iakttar partnern hur den

sjuka glider bort i sitt rymdskepp och båda blir ensamma.

Hur kan det gå så här fastän vi har känt varandra och
varit tillsammans så länge? Finns det inte tillräckligt kär-
lek i vårt förhållande, tar det slut här? Hur skall jag nå den
här människan som står mig så nära? Hör vi till den
kategori människor "som skiljer sig lätt"? Är det alls all-
varligt det hela eller är det bara jag som inbillar mig? 

Cancer hör till det slag av förändringar i livet som är
påfrestande för parrelationen. Vi kan också nämna dep-
ression efter förlossning, arbetslöshet, ekonomisk dep-
ression, amortering av bostadslån, gamla föräldrar att ta
hand om, karriärbyte, att bilda familj, och förstås hål i
ozonskiktet, världspolitiska kriser och naturkatastrofer.

Men vi klarar oss.

Vi delar på de sömnlösa nätterna invid pinnsängen,
vi tar hand om vår dementa mormor eller farmor, vi be-
skärmar oss över svälten och funderar över hur bra vi själva
har det.

Av kärlek eller av gammal vana?

En god parrelation betyder delad sorg och dubbel glädje

“Jag lever numera tillsammans med en rymdvarelse",
tänker min friska partner och har alldeles rätt i det.
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Det är ju det en parrelation går ut på. Ett kontrakt. Man
har beslutat sig för att leva tillsammans och dela på det
som livet och den andra parten för med sig. Tråkigt bara
att sådana kontrakt som enbart innehåller lustresor livet
igenom inte finns.

Vilken kris en parrelation än ställs inför finns det två
alternativ: antingen blir parrelationen bättre eller så blir
den sämre. Resultatet beror på i vilket stadium relatio-
nen befann sig före cancern. Om det fanns problem
redan innan, så som oförmåga att tala med varandra
och svartsjuka, försvinner inte problemen i och med
cancern. Tvärtom. Cancern kan bli det sista bakslaget
och makarna glider isär. 

I samband med skilsmässan är det mest plågsamt
att möta sin egen otillräcklighet: "jag kunde alltså inte älska
tillräckligt", samt att ta emot släktingars och närståendes
reaktioner. En skilsmässa kan dock alltid innebära bör-
jan på någonting nytt, och sorgen, skuldkänslorna och
ensamheten skingras med tiden. Det gamla talesättet:
"Gräset är grönare på andra sidan stängslet" kan allde-
les väl stämma. Även om vardagen smyger sig in i det för-
hållandet också, kan den vardagen bli bättre.

Om parrelationen bygger på öppenhet och en vilja att
dela på saker och ting, kan cancern alldeles väl göra rela-
tionen ännu djupare.
Det går naturligtvis
inte till som i filmerna.
Processen kan komma
igång som en gammal
motor, gnisslande och
hostande med fara för
att det smäller och
den stannar mitt
under resan. 
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I en del förhållanden har man redan många gemen-
samma år bakom sig, och man blivit så vana vid varandra
att man tror att man vet vad den andra tänker. "När du
aldrig frågar" är ingen orsak i sig, man kan svara utan att
någon frågar först.

Relationen kan också plötsligt plågas av svartsjuka
och av att den ena klamrar sig fast vid den andra. Den
friska klamrar sig fast vid den sjuka av rädsla för att för-
lora sin partner och glömmer bort sitt eget liv. Den sjuka
klamrar sig fast vid den friska och är svartsjuk för den and-
ras frihet att leva ett normalt liv för sig själv.

Och här kommer vi till paradoxen i kontraktet: Trots
parrelationen måste man leva sitt liv på sitt eget sätt.
Största delen av problemen i parrelationer uppstår genom
att man försöker skyffla in sina personliga angelägenhe-
ter på den gemensamma spelplanen. 

Ibland kommer cancern in i bilden i det första allvar-
liga förhållandet och är den allra första krisen det unga
paret möter. Man vet inte riktigt hur man skall ställa sig,
eftersom man ännu inte har hittat några sätt att lösa kri-
ser. Man frågar sig "hur egoistisk får jag vara?", hur grä-
lar man, var på skalan skulle man sätta våra gräl, är det
så här i alla parrelationer, borde vi separera, hur mycket
måste man tåla osv.

Tyvärr finns det ingen verktygslåda för krislösning.
Varje par måste själv via egna försök och misstag och erfa-
renhet finna sitt sätt att ro förbi blindskären.

I den första förälskelsens yra är det typiskt att man
tycker att den andra parten "kan allt", är en underbar
människa utan fel och brister. Cancern kan förändra bil-
den och en sårbar, alls inte felfri människa träder fram.
"Vad ser jag i den där människan?" "Han eller hon är ju
alldeles vanlig, är jag ens förälskad längre?" Så här kan
mången tänka. Något svar på frågan kan ingen ge.
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• Kärleken är mycket sårbar.

• Under sjukdomstiden måste man minnas att livet 
fortsätter också efteråt.

• Onda ord urholkar grundstenen och lever kvar i 
den andra personens sinne i åratal, kanske resten
av livet. Man kan förlåta, att glömma är redan 
svårare.

• Det är inte farligt att gräla, bara båda kommer 
ihåg att uppföra sig väl.

• Uppskatta och älska varandra.
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"Är jag alls åtråvärd och sexig nu längre, duger jag för
min man med bara ett bröst, eller för min kvinna så
här avmagrad och kraftlös. Vore det bättre om jag
självmant valde soffan i vardagsrummet eller duger jag
bredvid dig sådan jag är, en striphårig och halv
människa?"

Sexualiteten är en del av självkänslan och självkänslan
kommer lätt i gungning. Cancern får rädslan för att mista
sexualiteten att flyta upp på ytan, och försätter en män-
niska i besvärliga situationer där hon känner sig naken och
försvarslös: avklädning, bastubesök, det första samlaget.
Inget under om man beslutar sig för att glömma spegeln
och letar fram en träningsdräkt i stället.

Saken blir inte bättre av att filmerna, modet och rek-
lamerna förmedlar en bild av sexualiteten som en över-
makt, som samtidigt förknippas med en värld för bara
unga, vackra och friska. Ett annat fantasifoster är att bara
samlag är sex. Till all lycka ser sanningen annorlunda ut.

Cancer och cancervård är inget hinder för njutning
och ett gott liv

I samband med sjukdomen kan begreppet sexualitet
vidgas på ett positivt sätt. Man blir tvungen att förändra
sina gamla sängkammarvanor och relationen kan för-
djupas. Sexualiteten innefattar även känslor, sensualitet,
ömhet, samhörighet, närhet och öppenhet. Man kan ha
hisnande upplevelser även iklädd vadderade byxor.

Med gylfen i baklås
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Man måste ge mera utrymme för kramar, klappar och
smekningar som inte leder till samlag. Det är skäl att
komma överens om att ömhetsbetygelserna inte signa-
lerar att detta leder vidare. Ömhetsbetygelserna behövs,
för utan fysisk beröring lider parrelationen och tröskeln
för att återgå till ett normalt sexualliv blir högre.

Det är inte nödvändigt att man försöker fortsätta med
sexuallivet på samma sätt som förr. Bristande lust är ett
vanligt fenomen i samband med sjukdomen och behand-
lingarna. Det finns inget utrymme i tankarna för kuttrande
då man får lov att ta alla sina krafter i bruk för att klara
av de normala sysslorna. Lusten och förmågan åter-
kommer i allmänhet när behandlingarna är över.

Bästa medicinen, som biter både på sjuka och friska,
är öppenhet såväl mot en själv som mot den andra par-
ten. Det är svårt att prata om sex och få av oss har en part-
ner som är tankeläsare. Att tala om sina känslor och att
dela dem med varandra är början på vägen till att klara
sig och helna.
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Behandlingarna och deras inverkan på
sexualiteten

Operation

Vid en operation försöker man avlägsna hela cancer-
tumören och tillräckligt med omkringliggande vävnad
för att förhindra att sjukdomen sprider sig. Operationen
kan vara ett stort ingrepp, från vilket det tar lång tid att
återhämta sig och vilket förändrar patientens inre eller yttre
jagbild. Ingrepp vid vilka man tvingas avlägsna organ
som sammanhänger med sexualiteten eller vilka har
biverkningar i form av funktionella störningar som påver-
kar sexuallivet, eller operationer i ansiktsregionen är de
ingrepp som påverkar sexualiteten mest. 

Patienten tycker ofta att operationsärret är fult. Det kan
kännas svårt att acceptera det och att visa det för sin part-
ner. Om det är möjligt vore det bra att visa såret redan
på sjukhuset t.ex. i samband med det sista bandageby-
tet i sjukskötarens närvaro. Då är det fråga om en klinisk
åtgärd och situationen har ingen erotisk laddning som
barlast.

Ett borttaget organ, t.ex. ett bröst orsakar ofta sorg, men
man bör minnas att frånvaron av ett bröst inte utgör ett
hinder för en lyckad parrelation.

Cytostatika

Cytostatikabehandlingar orsakar irritation i slemhin-
norna. Hos kvinnor kan även slemhinnorna i slidan bli torra
och irriterade och fuktas inte vid sexuell upphetsning.

Då kan man ha hjälp av glidmedel, som finns att få på
apotek, i välförsedda varuhus och erotikshopar. Som
glidmedel duger också alla salvor och cremer som inte
innehåller tillsatsämnen, parfymer eller färgämnen. Det
lönar sig diskutera saken med en gynekolog. 
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Cytostatikabehandlingarna kan leda till störningar i
menstruationscykeln, och därtill kan menopaussymp-
tom uppträda, vilka även kan leda till tillfällig eller be-
stående infertilitet. Hos män kan erektionsstörningar av
varierande grad samt övergående sterilitet förekomma.

Symptomen försvinner i allmänhet då det gått en tid
efter behandlingarna, men t.ex. menstruationen kan upp-
höra för gott efter cytostatikabehandling, och kan då leda
till att menopausen med dess symptom kommer i förtid.

Strålbehandling

Då man ger strålbehandling skyddar man alltid köns-
organen om det bara är möjligt. Strålbehandling av buk-
regionen har dock en betydande inverkan. Behandlingen
kan leda till att menstruationen upphör och att meno-
paussymptomen inträder. Strålbehandling av testikel-
området hos män leder till minskad spermieproduktion,
minskad rörlighet hos spermierna och nedsatt fertilitet.
Lokal behandling vid gynekologisk cancer kan orsaka ärr-
bildning och krympa slidan, ge besvär i urinblåsan och
irritationssymptom i ändtarmen.

Hormonbehandling

Behandlingen går i allmänhet ut på att stoppa pro-
duktionen av kvinnliga eller manliga könshormoner. Eme-
dan hormonerna spelar en betydande roll i sexualiteten,
kan behandlingarna ha stark effekt. Antiöstrogenbe-
handling får menstruationen att upphöra och meno-
pausen inträder med sina individuellt upplevda symptom. 

Antiandrogenbehandling påverkar mannens erek-
tionsförmåga och minskar den sexuella lusten. Den kan
även leda till att brösten växer, muskelmassan och mus-
kelkraften minskar samt ge ökad svettning. I båda köns-
grupperna förekommer depression, svängningar i sin-
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nesstämningen, irritation, trötthet och viktförändring, vil-
ket gör att människan blir mera missnöjd med sig själv.

Cancervården innefattar även smärtstillande mediciner.
Ångest orsakad av sjukdomen kan tillfälligt lindras genom
medicinering. Dessa mediciner har ofta som biverkningar
bristande lust, störningar i erektionsförmågan och svå-
righeter att uppnå orgasm. Dessa symptom försvinner dock
när man upphör med medicineringen.

Fertiliteten

Då man behandlar en person i fertil ålder för cancer
försöker man alltid beakta patientens möjlighet att få
barn senare. För att kunna bota sjukdomen är man dock
ibland tvungen att välja en sådan behandling som leder
till bestående infertilitet.

Det är inte tillrådligt att bli gravid under pågående
behandling. Den rekommenderade väntetiden t.ex. efter
cytostatikabehandling är två år. 

För män finns en möjlighet att deponera sperma i en
spermabank, vilket gör det möjligt att senare bli far. En
liknande möjlighet saknas tills vidare för kvinnor.
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Rädd för döden

Jag planerar min egen begravning. Jag väljer psalmer,
funderar över hurdana blommor jag vill ha på kistan
och på kaffebordet. Ja, och så skall det ju vara tårta
också. Är det här alls mera en normal människas sätt
att fungera?  

Det är typiskt för cancerpatienter att de planerar sin
egen begravning eller gör upp ett testamente. Det är bra
att man talar om döden även om cancern inte skulle
leda till slutet. Att tala om döden gör måhända inte res-
ten av livet ljusare och är kanske inte saliggörande på något
vis, men eftersom sjukdomen gör att den ändå ligger på
lur i bakgrunden, kommer den förr eller senare att komma
fram.
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På samma sätt som man får ordning i hjärnan genom
en storstädning, kan man bearbeta döden på ett kon-
kret sätt: Det kan innebära att man gör upp ett testamente,
skriver brev, delar ut ägodelar eller för kläder till en lopp-
marknad. Om döden trots allt inte är aktuell den här
gången, blir behandlingen av temat ett slags vändpunkt
i livet och sjukdomsprocessen. Det blir rent bord. Efter
det börjar ett nytt kapitel i livet.

Rädslan för döden är inte bara en fråga om skräck
och sorg. Ett par tvingas t.ex. genomgå en separa-
tionsprocess: Den friska parten tvingas fundera på hur
han eller hon skall kunna vänja sig vid att leva ensam. Den
sjuka åter måste låta den andra gå. Det kan resultera i
svartsjuka när den sjuka funderar över hurdant livet blir
om hon eller han är borta; träffar maken någon annan,
hurdan är den personen, är den nya måhända "bättre",
vad tycker barnen om honom eller henne osv. Situatio-
nen kan leda till att den sjuka maken börja "idka ut-
pressning" för att få sin make att lova att aldrig mera börja
träffa eller sällskapa med någon efter det att den sjuka
dött. Ingen människa kan ge ett sådant löfte, för livet för-
blir alltid en gåta.

Den sjuka blir tvungen att konfrontera sig själv med
sina ouppfyllda drömmar, sina framgångar och tillkorta-
kommanden, och att göra upp med sig själv. Först då för-
mår man också låta den andra parten leva.

Rädsla för döden väcker också tacksamhet för det
som varit och som man upplevt, även om rädslan gna-
ger i en ens sinne. Det är svårt att ens ta avsked från något
till synes helt obetydligt. Att ge upp något och överlåta
något är den allra svåraste uppgift en människa kan få.

Det enda som är säkert är att livet fortsätter och att
döden är en del av livet. Man måste lita på sig själv, på
människosläktets seghet och på hoppet som lever starkt
inom oss.
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Cancer är ett besvärligt ord. För den vuxna är ordet fullt
av negativ laddning och man kanske undviker det. För bar-
net har ordet antingen ingen särskild betydelse, eller så
kan det vara förknippat med något skrämmande. Därför
är det bäst att man talar om cancer med dess rätta namn.
Annars växer begreppet cancer i barnets huvud till något
större och mera skrämmande än det är.

Mången mamma och pappa är rädd för att berätta om
sjukdomen för sitt barn, då de är rädda för att göra sitt
barn illa. Att skydda barnet på det här sättet ger näring
åt osäkerheten, rädslan, fantasin, bristen på tillit och
skuldkänslorna. Redan ett litet barn kan uppfatta att
något inte står rätt till i hemmet. Barnet hör vad de vuxna
säger fastän han eller hon inte själv skulle säga något. Bar-
net undrar varför man inte säger något och fyller i all-
mänhet luckorna i sin fantasi med skräck. Han eller hon
kan få den uppfattningen att hon eller han är orsaken till
att mamma gråter och pappa är sjuk. Ett barn som är ute-
stängt ur familjens verklighet tvingas ensam gå igenom
känslan av att vara övergiven och utstött.

Man kan berätta om sjukdomen redan i ett tidigt skede
för barnet på ett sätt som passar barnets ålder och utveck-
ling. Då kan barnet så småningom anpassa sig till situa-
tionen. Om barnet ställer frågor som du inte har svaret
på, så säg det. Barnet kan acceptera det.

Barnet går igenom samma känslor och stadier som den
som insjuknat: misstro, ilska, hopp och acceptans. Bar-
nets reaktioner varierar: han eller hon kan förneka hela

VAD SKER I HUVUDET PÅ ETT BARN?
"Mamma, vad är det där cancer egentligen?"
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cancern, bli förargad eller rasande, gå igenom en reg-
ressionsprocess och bli som ett småbarn eller bete sig
"som om det inte vore någonting alls". Om barnen får
kärlek och stöd från de vuxnas sida, klarar de av den
första chocken. Dessutom är barnen av segare virke än
vi tror. Barn kan få oss att skratta och se livet ur en annan
synvinkel. Barn är också goda tröstare och kan – utan att
själva vara medvetna om det – ge kraft i en situation där
den vuxna känner sig helt rådlös.

Det är också skäl att berätta att cancer inte smittar, och
att det heller inte är någons fel att den finns. Om en
förälder blir tvungen att tillbringa mycket tid på sjukhus,
är det bäst att barnet får bekanta sig med både sjukhu-
set och vårdapparaturen. Apparater som ser skrämmande
ut behöver inte alls vara farliga och orsakar inte patien-
ten smärta.

Under tidens gång är det bra att berätta varför utseen-
det förändras fysiskt. Tala också om hur det känns. Om
du själv förmår behandla frågan, förmedlar du den käns-
lan åt barnet, som på det sättet också kan förhålla sig
naturligt till förändringarna.

Cancer är en svår bit för hela
familjen, men om föräldrarna för-
mår vara så öppna och lugna som
möjligt, skapar detta en viss trygg-
hetskänsla även hos barnet. 

Att dela på saker och ting i
familjen stärker dess inbördes
relationer, vilket i sig är en viktig
resurs. Barnet ser hur svåra saker
blir lättare när man kan prata om
dem. Han eller hon lär sig empati
och olika sätt att klara sig, som
han eller hon har nytta av senare
i livet.
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Cancer och barnets åldersstadier

Barn under fem år

De minsta barnens största rädsla gäller att bli övergiven.
När du skall in på sjukhus, berätta då för barnet att du
kommer tillbaka och att du tänker på honom eller henne
medan du är borta. Kommer barnet till sjukhuset, så be
honom eller henne ta med sig sin älsklingsleksak.

Ett barn under fem år kan tro sig ha "övernaturliga"
krafter. Han eller hon kan inbilla sig att han eller hon kan
göra mamma frisk genom att vara snäll. Han eller hon
kan också känna sig skyldig till förälderns sjukdom, för
att han eller hon har varit olydig. Tala om för barnet att
ingenting han eller hon har gjort eller tänkt har framkal-
lat sjukdomen.

6–11-åringar

Barnet oroar sig för sin förälders hälsa. Belasta inte bar-
nets sinne med onödiga detaljuppgifter om sjukdomen.
Berätta om situationen för barnets dagvårdare och för
lärarna. Förståelse från deras sida gör det lättare för bar-
net i skolan och i dagvården.

Ät- och sömnsvårigheter och störningar i skolarbetet
kan förekomma. I allmänhet är dessa tecken på att bar-
net försöker få uppmärksamhet. Låt barnet få känna att
det är acceptabelt att han eller hon visar sina känslor.

Tonåringar

Tonåringar kan ta cancern särskilt hårt. Den kommer ju
in just i det skede i livet då allting också annars är i svallning:
själslivet är fullt av besvärligheter och knutar. De grubblar över
sexualiteten, och de undrar om cancern är ärftlig.
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Det kan verkligen vara svårt att prata eller visa sina käns-
lor för sin sjuka förälder. Å ena sidan skulle man vilja revol-
tera, vilket gör att den unga får skuldkänslor: tänk om
mamma eller pappa dör. Å andra sidan inger cancern
skräck. Att visa sina känslor eller att prata om dem kan
kännas barnsligt i ett skede då den unga försöker vara
"vuxen".

Om det känns övermäktigt att tala med sina föräldrar
kan man vända sig till någon annan vuxen, en bekant till
familjen, konfirmationsprästen eller någon som även
annars känns nära för den unga. Det är skäl att poäng-
tera att det uttryckligen är modigt och ett förnuftigt sätt
att gå till väga om man pratar och försöker komma under-
fund med sina egna känslor.

Den unga kan känna att man kräver mera ansvarsta-
gande av honom eller henne under förälderns sjukdom.
Det här kan få en del att växa, den unga känner att han
eller hon behövs och kan sköta en vuxens angelägenhe-
ter. En annan kan känna sig lamslagen under bördan att
vara vuxen.

Det är viktigt att man håller fast vid de gränser som
fanns i familjen också före sjukdomen. Den unga måste
få veta att det är ännu viktigare än förr att livet håller sig
till det normala mönstret.
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En extra famn

Att kombinera cancerbehandlingar och familjeliv kan
överstiga ens krafter. I lyckliga fall har man en trevlig
tant boende i närheten, som barnen vid behov kan gå till,
så att alla parter får hämta andan ett slag.

De flesta barn njuter av att få övernatta och uppleva
en ny miljö. En liten fröken som brukar krångla med
maten kanske glömmer att hon avskyr kålsoppa och en
trilsken lillebror kan fritt få avreagera sig i närskogen.

Man skall inte heller glömma bort de äldre barnen. En
tonåring som redan av helt naturliga skäl träter med sina
föräldrar, kan t.ex. i sin gudmor finna en ny samtals-
partner och bena ut familjens situation med henne.

Extrafamnen kan också besöka hemmet, stanna en
kväll, en dag eller en natt. Hon eller han kan också gå på
bio med barnen eller föra dem till musiklekskolan. 

Om den vuxna som är sjuk inte orkar bära barnens
ishockeygrejor och hänga vid rinken, kan det vara bra om
man kunde be någon annan som kanske skulle ha lust till
det. Det är viktigt att man håller fast vid barnens hobbyer.

Man får aldrig utnyttja "extrafamnen". Även hon eller
han har sitt liv och sina sysselsättningar, och orkar hel-
ler inte alltid ställa upp. Man måste göra upp om ersätt-
ningen eller åtminstone måste man erbjuda ersättning.
Om personen i fråga inte tar emot något alls, skall man
komma ihåg detta framöver. Då kan det vara din tur att
ploga vägen medan han eller hon ligger med benet i
paket.
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Barnets känslor

Om inte du själv visar dina känslor, så inte gör barnen
det heller. Att dölja sina känslor är det samma som att
sitta på en tidsinställd bomb. Ett barn som växer upp i
en familj där man inte uttrycker känslor, lär sig att bli rädd
för dem. Var inte rädd för att gråta inför barnen om du
känner dig ledsen. Känslor som får utlopp minskar trycket
inom familjen. När känslor kan visas och kläs i ord, lär
sig barnen genom exemplet hur man kan lösa situatio-
ner och klara upp dem.

Barnen får dock inte göras till en klagomur hos vilken
den vuxna öser ur sig allt, en sexåring skall inte tvingas
bli vuxen.

Så här kan känslorna yttra sig

• Barnet tycker mera synd om sig själv än om sin sjuka
förälder och har skuldkänslor för detta.

• En del barn försöker kompensera skuldkänslorna 
genom ett ytterligt gott uppförande och genom att
ställa upp höga mål för sig själva.

• Barnet drar sig undan och försöker lära sig att vara 
självständigt i den händelse den sjuka föräldern 
skulle dö.

• Barnen skrattar och uppför sig illa för att dölja sina
helt motsatta känslor, t.ex. sorg eller det att de inte
begriper det hela.

• Barnet kanske låtsas vara sjukt eller klagar över 
småkrämpor för att få vara tillsammans med föräl-
dern.

• Barnet kan vara rädd för att själv bli smittad av 
cancer.
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Att dela sjukdomen med barnen

Hur mycket du än skulle vilja det, så kan du inte av-
skärma ditt barn från verkligheten. Du kan inte hindra dem
från att se att ditt utseende förändras, du kan inte låsa
in dina känslor i källaren eller låtsas som om ingenting
hänt.

Man måste finna ett sätt att låta cancern flätas in i var-
dagen, så att de dagliga rutinerna kan fortgå så oför-
ändrade som möjligt, utan att cancern blir något man inte
vidrör eller tiger ihjäl.

Håll fast vid familjens rutiner. Det hjälper hela famil-
jen andligen. Allt går inte i bitar på grund av cancern. Å
andra sidan måste man förklara för familjen varför alla
just nu måste kunna jämka lite. Det kan betyda att maken
inte kommer åt att spela tennis fyra gånger i veckan och
att barnen tillbringar ett veckoslut nu och då hos någon
annan. Det är värt att ta barnen med i planeringen. Då
får alla en möjlighet att säga sin åsikt öppet och situa-
tionen ökar ansvarskänslan. När man tillsammans har
kommit överens om saken, håller man fast vid beslutet
med gemensamma krafter.

Livet tillsammans med barnen tar naturligtvis inte
slut i och med cancerdiagnosen. Även om du inte orkar
spela fotboll med dem, finns det andra saker du kan
göra tillsammans med dem; läsa en bok med vitsar,
ordna en pop-sång tävling eller agera domare i skrid-
skotävlingen i vardagsrummet.

Det är naturligt att barnet vill hjälpa sin sjuka förälder
och man skall inte försöka hindra det. Barnen känner att
de gör nytta om de får göra något. Redan ett litet barn
kan bära mat till den sjuka och den lite större kan kila iväg
till kiosken för att hämta en tidning att läsa. Använd ändå
inte barnet som passopp.
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Vardagslivet störs mest av att en förälder är på sjuk-
hus. Då kan barnet känna sig ensamt och hjälplöst, för
han eller hon vet inte vad som sker på sjukhuset och är
rädd för att det är ett hemskt ställe. Tröskeln kan göras
lägre på många sätt.

• Tag med barnen till sjukhuset. Besök kantinen, 
biblioteket och TV-rummet.

• Visa barnen hur sängen eller larmknappen 
fungerar.

• Presentera din personliga sjukskötare för barnet.

• Ge varandra presenter när ni träffas.

• Skicka kort och brev till varandra.

Små gester för familjemedlemmarna närmare varandra
och stärker relationerna. Samtidigt får barnen en upp-
fattning om i hurdan miljö mamma eller pappa befinner
sig – hurdant sjukhuset är och att det inte är någonting
hemskt som man behöver vara rädd för.

Får en cancersjuk förälder skrika, 
hota och idka utpressning?

Det att man insjuknat i cancer innebär inte att famil-
jens uppfostringsmetoder eller gränser förändras. Det är
heller ingen orsak för att barnen skall börja hoppa uppe
halva natten. Om man inte har fått springa omkring med
sin smörgås förr, så inte ger cancern någon rätt till det
nu heller.

Det låter som en självklarhet, men när man sätter
barnens gräl om vem som fick den största chokladbiten
i cancerns referensram kan det få förryckta proportioner.
Föräldrarnas grepp kanske slappnar, eller så orkar de
inte bry sig om att hålla sina överenskommelser.
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Föräldrarna tycker ofta synd om den lilla varelsen som
blir tvungen att uppleva något så svårt. De har skuldkäns-
lor för att livssituationen har blivit så hård, och för sin otill-
räcklighet då de inte kan uppfylla barnets alla önskemål. De
är rädda för att det värsta skall hända och börjar "för säker-
hets skull" skämma bort barnet. Man glömmer lätt bort hur
livet var innan, och att det inte då heller var perfekt. 

Man kan skämma bort på två olika sätt och det minns
vi alla väl från vår egen barndom. En chokladkaka man
fått för att man upplevt en verklig sorg eller besvikelse kan
på sekunden svepa undan den djupaste bedrövelse och
smaka himmelskt gott, medan en chokladkaka som man
lyckats få genom fult spel, skrik och krångel inte smakar
just någonting alls och grämelsen försvinner inte heller. 

Å andra sidan får man inte låta en förälders sjukdom
förhindra att man uppfyller vardagliga små önskemål.
Tonårsflickan kan gott få mejka sig och lillasyster kan få
gå på bio.

Man får inte heller använda cancern som ett vapen att
vifta med varje gång man misslyckas med disciplinen. Att
hota med död eller sjukdom är mycket grymt och oskä-
ligt. En vuxen människa måste kunna hitta på mera sofis-
tikerade metoder. I en familj där disciplinen redan innan
har varit hård, kan greppet ytterligare hårdna på ett led-
samt sätt. På det här sättet försöker man med alla kraf-
ter bevara livet som det var och skjuta undan sin rädsla
för förändringar. 

Ett barns förändrade uppförande och revolterande
kan vara en reaktion som bottnar i en oro för föräldern,
sig själv eller framtiden, eller så försöker barnet få upp-
märksamhet. Man måste försöka utreda vad som ligger
bakom det egendomliga beteendet.

Föräldrarnas krafter kanske inte räcker till för att över-
vaka barnen lika bra som förut, eller så kan de av förk-
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larliga skäl tycka att småsaker saknar betydelse just nu,
huvudsaken är att alla överlever. Att hålla fast vid grän-
serna är dock ett sätt att försöka hålla hemmet och livet
lika normalt som tidigare, vilket ger barnen en känsla av
trygghet. Om man låter gränserna suddas ut är detta ett
tecken för barnet, att nu är någonting på allvar på tok i
hemmet. 

Vår familj är annorlunda: 
skam och acceptans

Barnen tar inte längre sina kamrater på besök till oss. 
Den äldsta har till och med halvt om halvt 
flyttat till sin pojkvän.
Jag är inte längre den perfekta mamman 
eller pappan i deras ögon. Skäms de för mig?

Det har uppenbarligen inte gått upp för barnen än, att
det i alla familjer är något på tok eller på sned. Alla barn
önskar ju någon gång att har skett ett misstag på BB och
att föräldrarna i själva verket är tjusiga och är skådespe-
lare. Vid besök hemma hos vännerna gör de jämförelser
mellan hemmen. "Det är alltid välstädat hos dem", "hos
dem får man alltid pannkaka".

Verkligheten ser annorlunda ut i deras eget hem. Där
ligger en cancerpatient vars förändrade utseende kan
skrämma eller förvirra vännerna. Deras eget hem kom-
mer på andra plats. Det är tråkigt hemma.

Det förefaller som om barnen dag för dag skulle bli allt
avlägsnare. Rymmer de från situationen eller är det bara
bra att de vädrar av sig någon annanstans?

Sanningen må vara vilken som helst, hemmet borde vara
den plats som styr barnens liv och sätter gränser för dem.

Ibland kan det vara bra att prata om cancern med
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barnens vänner. Att förklara vad det är fråga om, åtmin-
stone att det inte är någonting fruktansvärt utan en sjuk-
dom som många människor lever med, och att cancer
är en sjukdom bland många andra. Barn har ofta en kon-
servativ och begränsad uppfattning om cancer och cancer-
patienter. Genom att vara dig själv och tala öppet om sjuk-
domen, kan du på ett positivt sätt påverka barnens atti-
tyder och rätta till missuppfattningar.

Det vore bra om familjemedlemmarna kunde bli bekanta
med familjer som befinner sig i samma situation. De sju-
kas barn skulle se varandra – och samtidigt sig själva.

Patienten skulle få tillfälle att diskutera med andra
patienter och deras partner med de andras partner.
Kanske cancer inte längre skulle vara en sak att skämmas
för utan vara en sak bland många andra. De regionala
cancerföreningarnas grupper för vuxna, rehabiliterings-
kurserna avsedda för barn samt de riksomfattande träf-
farna ger möjligheter till dylika kontakter. Närmare upp-
gifter fås per telefon hos de regionala cancerföreningar-
nas byråer eller rådgivningsstationer. Du finner adresser
och telefonnummer i denna handbok.

Barnen börjar nu göra jämförelser med familjer som
har drabbats av något bakslag; skilsmässa, död, flyttning
till en annan ort. De börjar studera överlevnadsmekanis-
merna i dessa familjer och jämföra dem med sina egna.

Samtidigt ser de att det slags "idealfamiljer" som man
i jultid få se i veckotidningarna inte finns. Hos en lycklig
familj ser det inte nödvändigtvis ut just så, utan snarare
som i ens eget hem.

Man börjar skämmas för sin tidigare skamkänsla och
får skuldkänslor. Det kan hända att barnet plötsligt utför
ett hjältedåd; städar hela huset eller möblerar om.

Den vuxna kan ge sitt gensvar på hjältedådet t.ex.
genom att steka plättar. Det är normalt att känna skam,
den kan förlåtas och glömmas.

NuorenPerheenSelvopas_ru  11/29/04  6:36 PM  Sivu 57



_58_

NuorenPerheenSelvopas_ru  11/29/04  6:36 PM  Sivu 58



_59_

För någon är jobbet ett nödvändigt ont, som man går
till för pengarnas skull. För någon annan är arbetet en del
av självkänslan och ett sätt att förverkliga sina ambitioner,
den största måttstocken på personligheten och samti-
digt ett tecken på var på samhällsstegen man befinner sig.
Cancern klär av en allt det här. Vad blir kvar av personen?

Vad skall jag göra nu? På vilket sätt kan jag nu
förverkliga mig själv? På vilket område kan jag nu vara
bra? Utan min karriär skiljer jag mig inte alls från
andra. På läkarmottagningen får jag lust att berätta
för mina medmänniskor att vet ni vad, jag är något
mycket mera än vad man skulle tro när man ser mig.
Utan jobbet är jag plötsligt försvarslös och naken.

Att insjukna i cancer medför att vår uppfattning om vår
egen värdegrund förändras, och då blottas de konstruk-
tioner på vilka vi byggt våra liv. Om arbetet har varit det
viktigaste i livet, rycker cancern det sorglöst ned från
dess piedestal, varefter en djupdykning i tomheten föl-
jer. Det är inte värt att satsa hela livet på ett kort. 

Kvar blir naturligtvis de mjuka värdena: familjen, hem-
met och parrelationen. Dessa saker kan ändå till en bör-
jan framkalla ilska. Man längtar efter "någonting hår-
dare" såsom sidan på en bil eller en dator som man kan
ge en klapp, där är den ju. Inte kan man ju "hävda sig"
via sin familj.

ARBETE OCH STUDIER
Värdegrunden i focus
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Å andra sidan kan det gå åt motsatt håll med värde-
grunden. Vad bryr jag mig om jobbet eller pengarna!
Huvudsaken är att familjen klarar sig. Cancern kan leda
till att familjens inbördes relationer fördjupas och man
kommer varandra mera nära. Man märker hur mycket
familjemedlemmarna bryr sig om varandra. Upptäckten
fyller en med glädje: de här människorna överger mig inte,
utan de bryr sig om mig också under hårda tider. Det är
lättare att finna ett jobb än en god vän.

Att insjukna i cancer belönas inte i pengar, men man
belönas i tid. Och tid är ju pengar. Det är ett faktum, att
ju mera jäktad en människa är, desto mera pengar gör
han av med. Man måste ta taxi i stället för buss, äta ute
eftersom butikerna redan har stängt. Hur mycket tid har
den som jobbar över för sig själv och sin familj när dis-
ken är undanstökad och huset är städat? En eller två
timmar och dem tillbringar man uttröttad framför tele-
visionen med huvudet tomt på tankar. Så här går åren och
man undrar i vilket skede barnen egentligen flög ur boet.

Nu har jag tid. Vad skall jag göra med denna tid. Hur
skulle jag bäst kunna utnyttja den? Den här tiden låter sig
inte jäktas, utan man får lov att kapitulera inför den.

Det ögonblick då man insjuknar i cancer är en punkt
i livet då man tvingas välja, ifrågasätta gamla lösnings-
modeller och kanske finna nya. Det kan kännas ångest-
fyllt och skrämmande att ställas i en valsituation, men å
andra sidan får man en adrenalinkick av att hoppa i kallt
vatten. Lite spänning i
livet! Man vet aldrig vad
som väntar bakom hör-
net. Om man inte gör ett
försök, händer heller
ingenting.
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Är jobbet hela livet?

För en nyutexaminerad tret-
tioåring är insjuknandet i cancer
ett av de mest beklagliga bak-
slag man kan föreställa sig. Just
då man befinner sig i ett skede
där livet går framåt på alla fron-
ter, man står i början av sin kar-
riär, köper lägenhet och bildar
familj, allt ligger i vågskålen. Vad
händer nu?

Cancern gör det svårare att förverkliga allt detta men
det behöver inte betyda att man måste avstå från planerna.
När en arbetstagare får höra att han eller hon har cancer
är den första tanken att han eller hon inte kan jobba
längre och får lov att ta sjukledigt. Det känns skräm-
mande att gå sysslolös. Det känns som om man miss-
lyckats.

Det kan dock hända att det går att jobba, beroende på
vilket slag av cancer det gäller, vad behandlingarna går
ut på och hurdant arbete det är fråga om. Strålbehand-
ling ges under några veckor under några minuter per
dag. Vården kan orsaka aptitlöshet och trötthet. Biverk-
ningarna försvinner då behandlingen är avslutad.

Cytostatikabehandling ges med några veckors mel-
lanrum. Under behandlingsperioderna kan illamående,
trötthet och aptitlöshet förekomma. Behandlingsperio-
derna är i allmänhet psykiskt ansträngande och vanli-
gen är patienten då sjukledig, men inte är det förbjudet
att jobba om patienten tycker sig ha krafter därtill.

Arbetet har sina fördelar: det ökar känslan av att man
har grepp om livet. Det är en del av vardagsrutinen som
håller en flytande. Dock måste man ge tillfrisknandet till-
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räckligt med tid. Många är rädda för att mista jobbet
och hänger därför halvfriska på arbetsplatsen, eller åter-
vänder till jobbet för tidigt. Att mista jobbet känns skam-
ligt, som om man hade gjort något illa när man insjuk-
nade i cancer, fastän det naturligtvis inte är så. Ingen kan
kräva att man åstadkommer samma saker när man är sjuk
som när man är frisk. Det här bör framför allt den som
insjuknat hålla i minnet, för ofta försöker man mäta hur
väl man klarar sig, genom att se hur mycket av sina
gamla uppgifter man klarar av. Proportionerna är dock
andra när man har cancer. Kunde man kanske använda
golftermer för att ge utjämning – handikapp för cancer-
patienter?

Arbetet får inte vara en flyktväg genom vilken man
försöker glömma cancern och leva ett normalt liv, då
detta inte är möjligt. Det hjälper inte att fly från fakta, käns-
lorna och reaktionerna kommer igenom i något skede i
alla fall. I värsta fall tar den cancersjuka personen ut sin
förbittring både på familjen och arbetskamraterna. Man
får inte använda cancern som en förevändning för att häva
ur sig, och man skall inte komma till jobbet enbart i tera-
pisyfte. 

Se dig själv med nya ögon

Det är beklagligt hur ofta man klassificerar människor
utgående från deras yrke. Ofta är den första frågan när
man träffar en främmande person "vad sysslar du med?"
Beroende på vilket svaret blir bildar man sig en uppfatt-
ning om personen i fråga kan tänkas vara intressant för
en själv, tycker jag att han eller hon är intressant, rik eller
intelligent. Om yrkesvalet har gått åt skogen, hejsan då
bara, det var allt. Alla människor har samma värde och
lika mänskliga rättigheter. 

En annan måttstock är hur vi behandlar våra när-
maste. Som man ropar i skogen får man svar. Vi lever hela
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tiden under dessa osynliga, granskande blickar.

När cancern gör en deprimerad och livet kretsar kring
ens egen navel, är det värt att för ett ögonblick vända sina
blickar mot andra människor och se hur de har det. Tänk
om jag skulle ta barnen och min make på picknick. Eller
om jag skulle strunta i världsordningen, ta henne i han-
den och säga några vackra ord. Ens egna bekymmer förs-
vinner i ett slag. Navelskåderi blir tungt i längden. Liv-
serfarenheter är en rikedom.

Självkänslan får inte bygga enbart på jobbet. Man
måste se sig själv i spegeln och fundera över vad allt denna
människa inrymmer och vilken brokig väv personlighe-
ten är.
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Pensionär vid 25 år

Jag är ung och arbetsoförmögen.

Hur kan man med detta i bagaget bevara sin
trovärdighet utåt eller sin manlighet i kvinnors ögon,
för att nu inte tala om att bygga upp en ny karriär.

Cancern kan göra det nödvändigt att ge upp det yrke
man haft. Och detta därtill! Först studier och studielån i
åratal och så skall jag tvingas ta om allt från början. Livet
går åt ett helt annat håll än jag själv hade försökt planera.
Här hjälper inte gamla tanters prat om att en förlust kan
vändas till en seger, tiden läker alla sår, du har ju ännu
många år framför dig, och all annan goja. Inte nu, inte
än. Just nu skall man vara ILSKEN och vara bitter, så bit-
ter på det här livet som har behandlat mig så orättvist.
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Många ger upp. Det går en massa tvåbenta varelser
omkring på gatorna och väntar att man skall komma
hem till dem och erbjuda dem ett välbetalt och lätt jobb.
Det är med hjärnan som med musklerna, den blir mycket
snabbt lat av att ligga hemma. Man blir trött, den minsta
syssla kräver mycken företagsamhet och krafter. Ingen-
ting lockar.

Det är faktiskt ingen som intresserar sig för hur män-
niskan i lägenhet 2B lever sitt liv. Man måste själv stiga
upp och fatta de beslut som gäller ens eget liv.

Hjälten bland dem som försöker klara sig är den som
förmår ta tillfället i akt: kan mina tidigare erfarenheter bli
en resurs, kan jag utföra mina tidigare uppgifter på något
annat sätt. Kanske det inte blir nödvändigt att byta
bransch, bara arbetsbeskrivning. 

Jag ger minsann inte upp, här kommer en nyhets-
uppläsare, en belysningsmästare, en regissör! Jag siktar
högt, högre än tidigare, mitt förra yrke var rena finger-
övningen, ett trevande efter en fingertoppskänsla. Det är
nog med förklaringar nu och till slut tänker alla: det är nog
en jäkel till karl det där. 

Att folk mister sitt yrke eller byter yrke är ingenting nytt.
Det går en massa femtioåringar omkring på gatorna,
som av egen fri vilja eller som
därtill tvingade av omstän-
digheterna har bytt yrke eller sökt
sig till omskolning. Yrkesbeteck-
ningar förändras, nya kommer
till i stället, nya utbildningsen-
heter öppnas och hela tiden er-
bjuds möjligheter till utbildning
vid sidan om arbetet. Möjlighe-
ter finns, bara man tror på sig
själv och litar på det man har
mellan öronen. 
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I arbetskamraternas ögon

Vad skall arbetskamraterna tänka när de hör om
cancern? Börjar de undvika mig? Diskriminera mig? Ge
mina uppgifter åt någon annan? Tycka synd om mig?

Jag skäms över cancern. Nu ser alla att jag är bräck-
lig och sårbar. Vill jag ens berätta om saken? Kanske
chefen kunde ta hand om berättandet och jag tar bara i
alla tysthet sjukledigt. Jag har väl ingen skyldighet att
rapportera om förändringar i mitt privatliv? Jag vill dra mig
tillbaka i mitt eget hem, just nu står jag inte ut med att
ta emot beklagande kommentarer och allvarliga blickar.
Om människor bara kunde bete sig normalt och ta emot
nyheten som vilken sak som helst som har med jobbet
att göra. Med fötterna på jorden, utan fjäsk.

Man kan påverka människors reaktioner. När du orkar
kan du berätta om cancern rakt på sak, med tonvikt på
fakta, utan känslosamhet. Det ger den som får höra nyhe-
ten en möjlighet att göra lika. 

När nyheten om cancern väl spritt sig är det tungt att
stå i centrum för uppmärksamheten. Å andra sidan skall
man inte vara rädd för det. Den första frågan som väcks
hos människor i allmänhet: är det fråga om en elakartad
cancer; kommer du att klara av den eller inte, vad inne-
bär sjukdomen för arbetet, kommer du att kunna komma
tillbaka.

Människor hyser till största delen medkänsla när det
gäller cancer. De skickar blommor och kort och hoppas
att du skall klara dig. Människors stöd kan vara överras-
kande positivt. 

NuorenPerheenSelvopas_ru  11/29/04  6:36 PM  Sivu 66



_67_

Tillbaka på jobbet

Att återvända till jobbet är en komplicerad fråga. Å ena
sidan kan man dra en lättnadens suck: cancern är borta,
det värsta är övervunnet. Jag har redan längtat efter nya
utmaningar och mina arbetskamrater. Jag har nya idéer
och vill vara med om att förverkliga dem.

Å andra sidan är man rädd för att börja jobba. Skall
jag orka? Kan jag fortfarande? Nu borde jag säkert vara
ännu effektivare än förr, för att visa att jag är helt frisk.
Det är som att leva under ett förstoringsglas. Ingen fara,
samma process skall också de genomgå som återvänder
från sin moderskapsledighet eller alterneringsledighet.

I värsta fall kan en cancerpatient som återvänder till
jobbet utsättas för diskriminering, avundsjuka, fient-
lighet. Man kan hindra honom/henne från att avancera
eller ge honom/henne lägre arbetsuppgifter.

Problemen beror på förutfattade meningar. Man antar
att den som haft cancer inte orkar jobba och ändå in-
sjuknar på nytt. Arbetskamraterna kanske oroar sig för att
de skall bli tvungna att göra jobbet för den som haft
cancer, får lov att arbeta på övertid, byta arbetsschema
eller -rutiner. 

Internationella undersökningar har dock visat att en
cancerpatients arbetseffektivitet är lika stor som en frisk
kollegas. Efter cancern minskar frånvaron från jobbet i all-
mänhet, för en tidigare cancerpatient stannar inte hemma
för småkrämpors skull.

Återgången till arbetet kan göras lättare genom att
man tar kontakt med arbetskamrater och frågar hur det
står till. Man kan diskutera arbetet på förhand och berätta
om sin egen situation. På det sättet gör man tröskeln lägre
för det första mötet, vid vilket man annars använder sin
energi till att gissa sig till vad den andra tänker eller för-
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söker få sagt. Ju mindre du berättar om din egen situa-
tion, desto mera utrymme ger detta för fantasi och anta-
ganden.

Efter cancerprocessen kan man ännu känna sig svag.
Lyssna på din kropp och vila tillräckligt. Öka din arbets-
lust på det sätt som känns bäst för dig. För en del kan
detta betyda en promenad runt kvarteret, för andra att be-
svara kvällstidningarnas tio frågor. Givetvis bestämmer
arbetet och arbetsplatserna vad som är möjligt eller inte.

För var dag kommer du allt mera in i arbetet. Du är ju
själv ett levande exempel på att man kan klara av cancer.
Fastän arbetskamraterna kanske inte säger det rent ut,
så väcker ditt fall respekt.
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"När cancern är förbi är ingenting i livet oövervinneligt,
och jag kommer säkert inte att beklaga mig över småsaker!"

Så tänker den som är mitt uppe i kampen mot cancer.

Men när det värsta är över och sjukdomen är slagen,
då märker man att man gnatar över brödsmulor på gol-
vet och letar efter skjortan i den rätta färgen som om det
gällde livet. På sådant här märker man att man har kla-
rat sig!

När de ädla tankarna hotar att begravas under sådant
som har med arbetet att göra, inser man plötsligt: skall
jag då aldrig lära mig? Skall jag upprepa mina tidigare fel?
Gjorde cancern mig ändå inte ädlare eller starkare? Eller
gjorde den mig tvärtom svagare och känsligare?

Livet är alltid osäkert och fullt av överraskningar. Var
och en upplever detta på ett eller annat sätt: för en del
kan det var att insjukna i cancer, för andra att förlora
jobbet. Att acceptera osäkerheten är inte att ge upp
segern, utan snarare att leva med tentaklerna ute. Än
sen då, om jag nu inte blir konstsnickare, hur skulle det
vara med möbelrenoverare?

Livet för en f.d. cancerpatient går i etapper, från kont-
rollbesök till kontrollbesök. Värken jag kände igår har
förvärrats, eller är det bara inbillning. Med tiden, när
kontrollbesöken kommer mera sällan minskar också osä-
kerheten. Livet går åter i gamla banor. 

EN FÖRÄNDRING ÄR ALLTID EN BÖRJAN
TILL NÅGOT NYTT
Efter cancern
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Behöver en stark människa stöd?

Kanske inte just nu. Måhända senare.

Det är inte nödvändigtvis du som behöver stöd, utan
han eller hon som står tyst intill dig.

Problemen är inte unika, var och en råkar ut för
liknande.

Alla fäller vi våra tårar, även den som är stark.

Man behöver inte skämmas för sina känslor.

Du har människor omkring dig som är redo att hjälpa
dig, lyssna på dig eller bara gå på kaffe med dig.
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Cancerorganisationernas adresser och telefonnummer
Suomen syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry
Elisabetsgatan 21 B, 00170 Helsingfors, tfn (09) 696 2110
etelä-suomi@ cancer.fi
Syöpäyhteys – Cancerkontakt -palveleva puhelin (telefonservice) 0800 19414
Må kl. 10–12 och 16–18, ti-fr kl. 10–12
neuvonta@cancer.fi

De regionala cancerorganisationerna
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys – Södra Finlands Cancerförening ry
Elisabetsgatan 21 B, 00170 Helsingfors, tfn (09) 696 2110
Rådgivningsstationen i Lahtis (Lahden neuvonta-asema)
Hämeenkatu 7A 6, 15110 Lahtis, tfn (03) 751 0569
Tavastehus rådgivningsstation (Hämeenlinnan neuvonta-asema)
Palokunnankatu 10 D 7, 13100 Tavastehus, tfn (03) 616 5015
Rådgivningsstationen i Riihimäki (Riihimäen neuvonta-asema)
Temppelikatu 7 A 1, 11100 Riihimäki,  tfn (019) 736 545
Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
Väinönkatu 6, 40100 Jyväskylä, tfn (014) 3330220
www.kessy.fi
syopayhdistys@kessy.fi
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Kotkankatu 16 B, 48100 Kotka, tfn (05) 216 064
kymenlaakso@cancer.fi
Rådgivningsstationen i Kouvola (Kouvolan neuvonta-asema)
Kauppalankatu 17, 45100 Kouvola, tfn (05) 535 4110
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys – Sydvästra Finlands Cancerförening ry
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus
Seitskärsgatan 35, 20900 Åbo, tfn (02) 265 7666
kurssi@lssy.fi
Pirkanmaan Syöpäyhdistys r.y.
Hämeenkatu 5 A, 33100 Tammerfors, tfn (03) 249 9111
toimisto@pirkanmaansyopayhdistys.fi
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry.
Kauppakatu 17 A 31, 80130 Joensuu, tfn (013) 127 082
merja.laine@pohjois-karjalansuopayhdistys.fi
raili.martikainen@pohjois-karjalansyopayhdistys.fi
Pohjanmaan Syöpäyhdistys – Österbottens Cancerförening ry
Rådhusgatan 13, 65100 Vasa, tfn (06) 320 9800
pohjanmaa@cancer.fi
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Pohjois-Savon Syöpäyhdistys r.y.
Kuninkaankatu 23 B, 70100 Kuopio, tfn (017) 580 1801
www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys r.y.
Rautatienkatu 22 B, 90100 Uleåborg, tfn (08) 815 1100
pertti.taimisto@pssy.org
Saimaan Cancerförening r.y.
Raatimiehenkatu 20 D, 53100 Villmanstrand, tfn (05) 451 3770
saimaa@cancer.fi
Rådgivningsstationen i S:t Michel (Mikkelin neuvonta-asema)
Porrassalmenkatu 28 A, 50100 S:t Michel, tfn (015) 151 744
Rådgivningsstationen i Nyslott (Savonlinnan neuvonta-asema)
Tulliportinkatu 1–5 B, 57100 Nyslott, tfn (015) 273 182
Rådgivningsstationen i Pieksämäki (Pieksämäen neuvonta-asema)
Tapparakatu 1–3, 76100 Pieksämäki, tfn (015) 223 4245
Satakunnan Syöpäyhdistys r.y., Rådgivningsstation och poliklinik
Yrjönkatu 2, 28100 Björneborg, tfn (02) 641 2824
satakunta@cancer.fi
Ålands Cancerförening r.f.
Nyfahlers, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn, tfn (018) 22 419
aland@cancer.fi

Riksomfattande patientorganisationer
LE-invalidit – LE-invaliderna r.y.
Tredje linjen 29, 00530 Helsingfors, tfn (09) 135 331
www.le-invalidit.fi
Finlands prostatacancerförening rf
Elisabetsgatan 21 B, 00170 Helsingfors, tfn (09) 135 331
prostata@cancer.fi
Suomen Syöpäpotilaat ry – Cancerpatienterna i Finland ry
Elisabetsgatan 21 B, 00170 Helsingfors, tfn (09) 135 331
potilaat@cancer.fi
SYLVA rf
Mariegatan 26 B 23, 00170 Helsingfors, tfn (09) 135 6866
www.sylva-ry.fi
sylva.lapset@sylva.inet.fi

0800 19414

a)
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Svensk cancervokabulär

Ablation Avlägsnande av ett organ (t.ex. bröst)

Adjuvant behandling Cytostatikabehandling som ges efter ope-
ration och/eller cytostatikabehandling i syfte att förstöra sådana
gömda cancerhärdar, som är omöjliga att upptäcka. 

Alternativa vårdmetoder Vårdmetoder och preparat för vård av
cancer (och många andra sjukdomar) vilkas effekt och oskad-
lighet inte har kunnat bevisas vetenskapligt.

Anastomos En öppning som gjorts vid operation som förbin-
delse mellan två ihåliga organ (t.ex. magsäck och tarm)

Anatomi Vetenskap som undersöker organs, vävnaders och
cellers uppbyggnad. Ordet som sådant betyder även upp-
byggnad (t.ex. lungornas anatomi eller uppbyggnad)

Androgener Gemensam beteckning för manliga könshormoner

Antiandrogener Läkemedel vars önskade effekt är att dämpa eller
förhindra påverkan av manliga könshormoner, androgener, på
vävnader och organ.

Antiemeticum Läkemedel mot illamående

Antiöstrogener Läkemedel som förväntas påverka vävnader och
organ så att östrogenproduktionen minskar (se Hormonre-
ceptor)

Anuri Ett tillstånd, vid vilken ingen (eller mycket lite) urin
utsöndras, på grund av funktionsstörningar i njurarna. Om redan
utsöndrad urin inte kan tömmas på grund av blockering (urin-
vägarna kan t.ex. vara tilltäppta pga. av tillväxt av prostata), är
det fråga om urinstopp eller urinretention.

Anus Ändtarmen

Askites Vätskeansamling i bukhålan, "bukvattusot" Kan orsa-
kas av många sjukdomstillstånd, bl.a. elakartade tumörer som
spritt sig till bukhålan (t.ex. äggstocks-, mag- eller tarmcancer).

a
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Benign Se Godartad

Benmärgstransplantation Behandlingsmetod vid vilken man ger
patienten benmärg, antingen patientens egen som tidigare
tagits tillvara, eller av donator given benmärg i syfte att få
igång produktionen av nya röda och vita blodceller. Benmärgs-
transplantation används bl.a. inom vården av leukemi (done-
rad benmärg) och lymfkörtelcancer (egen benmärg). Man kan
ge patienten en så stark strål- eller cytostatikabehandling att
benmärgens produktion av blodceller upphör, då man efteråt
har möjligheten att göra en benmärgstransplantation.

Bilateral Dubbelsidig. Ordet kan t.ex. beskriva en tumör (bila-
teral äggstockscancer) eller operation (bilateralt avlägsnande
av äggstockar).

Biologisk terapi Cancerterapi, som går ut på att man försöker
stimulera kroppens egna försvarsmekanismer eller som inne-
bär att man ger cellprodukter som skall döda cancercellmassa.
Vid biologisk cancerterapi används bl.a. interferoner och inter-
leukiner, som modifierar kroppens egna biologiska reaktioner
(engelska Biological responce modifiers).

Biopsi Tagning av provbit.

BPH Benign prostatic hyperplasia. Godartad tillväxt av prostata,
som är mycket vanlig hos åldrande män. Den är inte förknip-
pad med ökad risk för cancer.

Bronkoskopi Undersökning av lungorna, se Skopi.

Cancergen Den del av cellens arvsmassa, som är av stor bety-
delse för uppkomsten av cancer och dess utveckling. Vissa yttre
faktorer kan förändra cancergenens struktur och funktion så
att cellen blir elakartad.

Cancerregister Forskningsenhet, som insamlar uppgifter om
cancerns förekomst inom befolkningen, publicerar cancersta-
tistik och ägnar sig åt epidemiologisk och statistisk cancer-
forskning. Finlands cancerregister, grundat 1952, verkar under
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälso-
vården, Stakes kontroll.

Carcinoma in situ Symptomfri cancer i ytliga vävnader, vilken är

b

c
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avgränsad och ännu inte har trängt in underliggande vävnader.
Carcinoma in situ-förändringar påträffas bl.a. i huden och liv-
moderhalsen.

CEA  Karcinoembryonalt antigen (engelska carcinoembryonic
antigen). Protein, vars halt i blodet stiger vid vissa cancer-
sjukdomar (bl.a. tjocktarmscancer) och som därför kan utnytt-
jas som markör. (se Markör).

Cellundersökning Se cytologisk undersökning.

Cervix uteri Livmoderhalsen.

Corpus uteri Livmoderkroppen.

CT-undersökning CT är en förkortning av det engelska compu-
ted tomography (se Datortomografi).

Cysta En hålighet eller en blåsa omgiven av epitelvävnad. En
cysta kan vara liten (t.ex. i tandroten) eller så stor att den inne-
håller litervis med vätska (t.ex. i en äggstock). En del cystor är
godartade tumörer. 

Cystoskopi Skopiundersökning av urinblåsan (se Skopi).

Cytologisk undersökning Mikroskopisk undersökning av cell-
prov från olika organ (t.ex. från upphostningar eller urin) eller
celler som för ändamålet tagits från patienten (t.ex. från mag-
slemhinnan eller sekretprovtagning från livmoderhalsen eller
genom nålbiopsi), vars huvudsakliga syfte är att finna cancercel-
ler eller cellförändringar som tyder på cancer. Det s.k. Papa-pro-
vet är en cytologisk undersökning.

Cytostatika En stor grupp läkemedel för vård av cancer, vilkas
effekt förväntas vara att förstöra cancercellerna eller att förhindra
deras delning.

Datortomografi  (DT) Röntgenundersökning. Variationer i väv-
nadernas genomsläpplighet för röntgenstrålar på grund av
variationer i vävnadernas täthet förändras av en dator till en
bild (i genomskärning) lik en röntgenbild. I bilderna syns även
mycket små sjukliga förändringar. Datortomografi är en viktig
röntgenundersökningsmetod även inom cancerdiagnostiken och
planeringen av strålbehandling. 

e
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Diagnos Fastställande av sjukdom. I Finland ställs diagnosen
ofta på latin. Utredning som görs för att klargöra sjukdomens
art för att kunna ställa diagnos kallas diagnostik.

DNA Deoxiribonukleinsyra. Den kemiska beteckningen för cel-
lens arvsmassa (gen). Cancerns uppkomst är förknippad med
skador i DNA (mutationer). Många cancermediciner verkar
via DNA-förändringar.

Duktalt karcinom En vanlig cancerform som får sin början i
ytlig cellvävnad i lymfvägarna t.ex. i bröstet och bukspotts-
körteln.

Duodenum Tolvfingertarmen. Den första delen av tunntarmen
mellan magsäcken och jejunum.

Dysplasi Vävnadsförändring, där cellerna är avvikande och
deras inbördes ordning är störd. En höggradig dysplasi kan
betecknas som ett förstadium till cancer.

Endometrium Slemhinnan inne i livmodern.

Endoskopi Se Skopi.

Esofagoskop Skopiundersökning av matstrupen (se Skopi)

Esofagus Matstrupen.

Evakuering av armhålan Avlägsnande av lymfkörtlar och fett-
vävnad ur armhålan i samband med en bröstcanceroperation. 

Fiberoskopi Skopiering av magsäcken, tarmen m.m. med ett böj-
ligt instrument, där ljuset leds längs tunna glasfibrer.

Fibros Ärrvävnad. Kroppen reparerar olika slag av vävnadsskador
genom att bilda ärrvävnad (t.ex. efter inflammation, opera-
tion eller strålbehandling). Fibros kan nedsätta ett organs
funktioner.

Fistel En öppen förbindelse mellan två organ, eller en öpp-
ning i huden, vilken uppstått pga. sjukdom. En fistel kan även
uppkomma som ett resultat av strålbehandling (t.ex. mellan
slidan och ändtarmen) (se Stomi).

e
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Funktionsförmåga Klassificering av funktionsförmåga. En
bedömning av hur patienten kan klara av sina dagliga sysslor.
I ena ändan av skalan ligger patienter med normal funktions-
förmåga och i andra ändan patienter i mycket dålig kondition.

Fryssnittsundersökning En mikroskopisk undersökning av ett
snabbt nedfruset vävnadssnitt taget under en operation. På basis
av undersökningen fattas beslut om hur man går vidare med
operationen. 

Gammafotografering Se Kartläggning.

Gastrektomi Avlägsnande av magsäck.

Gastroskopi Skopiundersökning av magsäcken. (se Skopiun-
dersökning)

Gen Cellens arvsmassa. Cellen har 50 000–100 000 gener.
Dessa reglerar celldelningen och cellernas differentiering samt
produktionen av vissa ämnen, bl.a. De s.k. cancergenerna och
fel i den gen som begränsar tillväxten (mutation) har stor bety-
delse för att cancer uppstår.

Genterapi En ny, fortfarande på försöksstadiet varande vårdform,
i vilken man inför främmande arvsmassa i cancercellen (t.ex.
med hjälp av virus) i syfte att förändra cancercellens gene-
tiska egenskaper (normalisera den) och därigenom förbättra
cancerterapins effekt.

Godartad Benign. Ett uttryck för tumörens benägenhet att
sprida sig och återkomma. Motsatsen är elakartad eller malign.

Gradus Bestämning av maligniteten (malign=elakartad) hos
cancern, vilken görs genom mikroskopundersökning. Gra-
dusskalan används vid val av vårdform för patienten och för
att ställa prognos.

Gynekomasti Tillväxt av brösten hos män, orsakad av för stark
påverkan av kvinnligt könshormon, t.ex. på grund av en hor-
monproducerande cancertumör eller hormonbehandling av
cancer.

h
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Hematuri Blod i urinen. Hematuri är ett viktigt symptom på
cancer i njurbäckenet och urinblåsan. 

Histologisk undersökning Mikroskopisk undersökning av upp-
byggnaden av ett vävnadsprov avsedd att klargöra den sjukliga
organförändringens art. Den histologiska undersökningen av
biten tagen ur tumören har en central roll. Som resultat av under-
sökningen fås en patologisk-anatomisk diagnos eller PAD. Den
histologiska undersökningen utförs av en specialist, en patolog.

Hormonbehandling Medicinsk cancerterapi, vid vilken man
använder sig av hormoners (eller antihormoners) effekt på
cancerceller. Hormonbehandling används framför allt i vår-
den av prostatacancer och bröstcancer. Om man avlägsnar ett
organ som producerar hormoner (t.ex. sköldkörteln eller ägg-
stockarna) eller stoppar deras hormonproduktion genom strål-
behandling, ges patienten samma hormon för att ersätta pro-
duktionsbortfallet (se Hormonsubstitutionsbehandling).

Hormonreceptor Det protein i cancertumörens cytoplasma vid
vilket hormonet först måste fästa sig för att dess effekt skall
inträda. Antiöstrogenernas effekt på bröstcancer bygger på att
dessa fäster sig vid östrogenreceptorerna och därigenom för-
hindrar att kroppens egna östrogener fäster sig och påverkar
cancervävnadens tillväxt.

Hormonsubstitutionsbehandling Medicinsk behandling med
hormonpreparat, som ges för att ersätta hormonbrist som
orsakats av sjukdom eller vårdåtgärder. Exempel på detta är tyro-
xinbehandling efter avlägsnande av sköldkörteln eller östro-
genbehandling efter avlägsnande av äggstockarna. Ofta avser
man med hormonsubstitutionsbehandling den vård som ges
i samband med menopausen för att ersätta den småningom
tilltagande bristen på östrogen. 

Hyperplasi En godartad vävnadstillväxt som beror på ökning av
antalet celler.

Hysterektomi avlägsnande av livmoder.

h
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Ileotomi Operation vid vilken man gör en öppning från tunn-
tarmen t.ex. vid cancer, då man opererat bort tjock- och änd-
tarmen. 

Ileostomi En opererad öppning i buken från tunntarmen. Hos
en ileostomipatient töms tarminnehållet genom stomiöpp-
ningen i stället för via ändtarmen.

Ileum Tunntarmen, dess slutända som övergår i tjocktarmen.

Induktionsterapi Den inledande medicinska cancervården
(cytostatikabehandlingen), med vilken man eftersträvar en
kraftig terapeutisk effekt. Denna efterföljs av en mildare under-
hållsbehandling. T.ex. leukemibehandling inleds i allmänhet med
induktionsterapi.

Infiltration Cancerns spridning, så att den tränger in i närliggande,
friska vävnader. Infiltration eller invasion är en viktig detalj vid
den mikroskopiska undersökningen för att man skall kunna
avgöra hur elakartad tumören är.

Inoperabel En tumör är inoperabel om operation inte kan
genomföras på grund av tumörens spridning, dess svåra läge
eller dess storlek.

Interferoner Ämnen producerade av celler som behandlats med
virus, vilka har en infektionshämmande effekt. Interferonerna,
vilka numera tillverkas industriellt, har betydelse även i behand-
lingen av vissa typer av cancer (se Biologisk terapi).

Interleukiner Proteiner producerade av celler hörande till lym-
focytgruppen, vilka hör till gruppen biologiska modifierare av
kroppens egna biologiska reaktioner (se biologisk terapi) och
vilka på olika sätt reglerar immunsystemets övriga cellers verk-
samhet. Man hyser hopp om att interleukinerna skall vara till
hjälp i vården av cancer.

Jejunum Tunntarmens mellersta del mellan tolvfingertarmen
(duodenum) och ileum.

Karcinogen Kemikalie eller annan faktor, t.ex. strålning, som då
en person utsätts för denna ökar risken för att personen skall
insjukna i cancer.
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Karcinom Den vanligast formen av cancer, som får sin början
i de yttre cellvävnaderna, epitelet. Största del av cancer i t.ex.
lunga, magsäck, tarm, urinblåsa och hud är karcinom. Fasts-
tällande av diagnosen karcinom sker genom mikroskopisk
undersökning. Ibland används ordet karcinom felaktigt för att
helt allmänt beteckna cancer. Karcinom indelas i många under-
grupper; bl.a. adenokarcinom, basalliom, skivepitelkarcinom,
papillärt karcinom, mucinöst karcinom och intermediära eller
blandformer av karcinom.

Kartläggning Isotopkartläggning, gammafotografering. Rönt-
genundersökning som grundar sig på att ett radioaktivt ämne
som tillförs kroppen, fördelar sig ojämnt i olika vävnader. Gam-
makameran, som befinner sig utanför kroppen, registrerar
den radioaktiva strålningen och ger en bild av det undersökta
organet med uppgifter om bl.a. den funktionella aktiviteten i
organets olika delar och förekomsten av tumörformationer.
Kartläggning används bl.a. för att diagnostisera sköldkör-
telcancer och för att leta efter metastaser i benstommen.

Kastration Avlägsnande av testiklar eller äggstockar genom
operation, eller strålbehandling för att avbryta äggstockarnas
hormonproduktion. Kastration används ibland inom cancer-
vården. Avlägsnandet av testiklar avbryter produktionen av
hormonet testosteron, som har en stimulerande inverkan på
prostatacancerns tillväxt.

Kemoterapi Cytostatikabehandling och hormonbehandling.

Kolektomi Avlägsnande av tjocktarm.

Kolonoskopi Skopiundersökning av tjocktarm (se Skopi).

Kolorektum Gemensam beteckning på tjocktarm (kolon) och
ändtarm (rektum).

Kolotomi I samband med att tjocktarmen opereras bort görs
en öppning i buken (se Kolostomi)

Kolostomi Tjocktarmsstoma, en öppning i buken. Hos en
patient, vars tjocktarm avlägsnats tömmer sig tarmen genom
ett kolostomi i stället för genom ändtarmen.

Kolon Tjocktarm. Den del av tarmen som ligger mellan tunn-
tarmen och ändtarmen.
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Kolposkopi Skopiundersökning av slidan och livmoderhalsen,
vid vilken man använder sig av ett s.k. kolposkop, ett mikro-
skopoptiskt instrument. 

Konisation En operation, vid vilken man avlägsnar ett konfor-
mat stycke av livmoderhalsen. Konisation används i vården av
förstadiet till livmoderhalscancer.

Kontrolloperation Operation, som utförs på en redan tidigare
vårdad patient för att konstatera eventuellt recidiv (i synner-
het i bukhålan, laparotomi).

Kurativ vård Läkande vård. En operation eller strålbehandling
är kurativ om det är sannolikt att all cancervävnad är avlägs-
nad eller förstörd. Ett motsvarande uttryck finns för att beskriva
understödande, symptomrelaterad eller lindrande vård (se
Palliativ vård)

Laparoskopisk kirurgi Kirurgiska ingrepp som görs med hjälp
av skopieringsapparatur och instrument som införs i bukhå-
lan via ett litet snitt (se Laparoskopi)

Laparoskopi Undersökning av bukhålan med hjälp av ett rör-
format instrument. Laparoskopi används bl.a. inom cancer-
diagnostiken vid undersökning av organen i bukhålan för att
få en uppfattning om cancerns utbredning, och numera allt
oftare även för att genomföra olika slag av vårdåtgärder (se Lapa-
roskopisk kirurgi).

Laparotomi En operation vid vilken man öppnar bukhålan för
olika slag av åtgärder i organen i bukhålan.

Laryngektomi Avlägsnande av stuphuvudet.

Laryngoskopi Skopiundersökning av struphuvudet (se Skopi).

Larynx Struphuvud.

Leukocyter Celler tillhörande gruppen lymfocyter. Specifikt för
dessa är förmågan att under vissa omständigheter döda
cancerceller, och de har en stor betydelse för forskningen kring
cancerns uppkomst. 

M
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Magnetröntgen Undersökningsmetod jämförbar med rönt-
genundersökning, vid vilken man får en bild av det organ som
undersöks på basis av förändringar i magnetfältet.

Malignitetsgrad Differentieringsgrad, gradus. Baserat på en
mikroskopisk undersökning gör patologen en bedömning av
hur differentierade cellerna i  vävnadsprovet är. Malignitets-
graden beaktas när beslut fattas om cancerbehandling och
vid bedömning av prognos för patienten.

Malign Elakartad. Begreppet ger en hänvisning om tumörens
benägenhet att sprida sig och växa på nytt (cancer=elakartad
tumör). Motsatsen är benign, godartad.

Mammakarcinom Bröstcancer.

Mammografi Röngenundersökning av brösten, i syfte att kart-
lägga bröstens struktur och i synnerhet försöka upptäcka
cancertumrörer i ett tidigt stadium. Mammografi används för
att undersöka olika slag av fynd som avviker från det normala
(klinisk mammografi) samt för att upptäcka cancer i tidigt sta-
dium (mammografiscreening).

Markör Ett ämne i blodet som producerats av cancervävnad,
vars förekomst eller ökade halt i blodet tyder på cancer eller
att cancern har återkommit, recidiverat. 

Mastektomi Avlägsnande av bröst.

Mastopati Ett mycket vanligt sjukdomstillstånd orsakat av hor-
monella faktorer och som uppträder i form av knölar i brös-
tet. Detta är inte någon cancersjukdom och är i allmänhet inte
heller förbundet med ökad risk för bröstcancer. En del mas-
topatiförändringar kan upptäckas vid mammografiundersök-
ning. 

Melen Blod i avföringen. Melen är ett viktigt symptom vid
tjock- och ändtarmscancer.

Metastas Cancertumör i någon del av kroppen, vilken har sitt
ursprung i en tumör i ett visst organ. Metastaser utvecklas i
allmänhet först i de närliggande lymfkörtlarna (t.ex. i armhå-
lan vid bröstcancer), senare i andra organ.

Multifokal Tumören sägs vara multifokal då den uppträder som
flera olika härdar i ett organ i stället för som normalt – som
en formation som ökar i storlek.

M
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Mördarceller Lymfocyter som i vissa förhållanden kan döda
cancerceller och som är betydelsefulla i den experimentella
forskningen om uppkomsten av cancer. 

Nausea Illamående.

Nekros Vävnadsdöd (kallbrand). Ett dött vävnadsområde orsa-
kat av celldöd. Cancertumörer innehåller ofta nekrotiska områ-
den, i synnerhet som resultat av strål- eller cytostatikabe-
handling. 

Neoadjuvantterapi Medicinsk terapi som ges före lokal behand-
ling av cancer (operation eller strålbehandling) i syfte att få tumö-
ren att minska i storlek och förbättra förutsättningarna för en
lyckad operation eller strålbehandling. 

Neoplasma Tumör. Neoplasma malignum=elakartad tumör,
cancer.

Nålbiopsi Tjocknålsbiopsi. Tagning av vävnadsprov för mik-
roskopisk undersökning med hjälp av en ihålig nål, t.ex. av levern,
en njure eller prostata (se Tunnålsbiopsi).

Obstruktion Tillstockning, förträngning. Förträngning eller till-
stockning i ett rörliknande organ (matstrupen, tarmen, gall-
gångarna etc.), vilken kan vara orsakad av många olika sjuk-
domstillstånd bl.a. cancer. Efter strålbehandling kan obstruk-
tion uppkomma på grund av ärrbildning.

Onkolog Läkare specialiserad i cancervård, till vars område
hör strålbehandling och medicinsk vård av cancer.

Onkologi Medicinskt vetenskapsområde omfattande diagnos-
tisering och vård av cancer samt rehabilitering. I snävare
bemärkelse strålbehandling och cytostatikabehandling.

Operation Kirurgiskt ingrepp.

Orkiektomi Avlägsnande av testikel.

Ovarium Äggstock.
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PAD Patologisk-anatomisk diagnos. På basis av den mikro-
skopiska undersökningen av ett vävnadsprov skriver patologen
en förkortad vetenskaplig diagnos i några få ord, PAD. I Fin-
land brukar PAD skrivas på latin.

Palliativ vård Lindrande, understödande, symptomrelaterad
vård (dock icke kurerande). Operation eller strålbehandling,
genom vilken man inte helt kan avlägsna eller förstöra tumör-
vävnaden är palliativ. T.ex. olika slag av by-pass-operationer för
att göra att tarminnehållet kan passera lättare, behandlingar
för att lindra smärtor, ofta även strålbehandling av metastaser
är palliativa metoder inom cancervården.

Pancreas Bukspottskörtel.

Papa-undersökning Mikroskopisk undersökning av celler tagna
från livmoderhalsen, livmodermunnen och slidbotten, vid vil-
ken man uppskattar kvinnans hormonstatus och söker cellför-
ändringar som tyder på cancer eller förstadiet till cancer i liv-
moderhalsen. Benämningen Papa kommer från G. N. Papa-
nicolaus, som utvecklade undersökningsmetoden.

Parenteral Utanför matsmältningskanalen. T.ex. näringstillför-
sel eller vård, som sker utanför matsmältningskanalen är
parenteral.

Patolog Specialiserad läkare, som gör mikroskopiska under-
sökningar av provbitar och organ avlägsnade vid operation
och uttolkar förändringar i vävnaderna. Till en patologs upp-
gifter hör även undersökning av cellprover samt att utföra
obduktioner.

Patologi Medicinsk vetenskap som utreder sjukdomsorsaker,
sjukdomars egenskaper och utveckling, närmast utgående
från avvikelser i cellernas, vävnadernas och organens struktur.

Postoperativ Efter operationen (vård, smärta, medicinering
etc.)

Precancerös Premalign, före cancern uppstått. Förstadiet till
cancer eller vävnadsförändringar som har en tendens att bli elak-
artade betecknas som ett precanceröst tillstånd.

Preoperativ Före operationen (vård, medicinering, undersökning
etc.)
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Prevention Förhindrande, förebyggande. Förstahandsprevention
i cancervården (primär prevention) innebär att man avlägsnar
eller minskar på sådant som gör personer mera utsatta för
cancerrisk (t.ex. att påverka rökvanor för att förebygga
lungcancer). Med prevention avses också sökande efter för-
stadier till cancer och diagnostisering av förstadier till cancer
i syfte att förhindra att människor dör i cancer.

Primärtumör Den tumör som uppstått allra först hos patienten,
och från vilken senare kan utgå metastaser (sekundärtumörer)
i andra organ. Hos en patient kan två eller flera från varandra
helt skilda primärtumörer uppstå (t.ex. bröstcancer och
hudcancer).

Prognos Bedömning av cancersjukdomens sannolika förlopp
och patientens möjligheter att tillfriskna. En cancer med sämre
prognos leder oftare till patientens död, medan de flesta patien-
terna överlever en cancer med god prognos..

Proktoskopi Skopiundersökning av ändtarmen (i synnerhet
dess slutdel) (se Skopi).

Prostata Körtel som omsluter mannens urinrör.

Prostatektomi Avlägsnande av prostata.

Provbit En liten vävnadsbit, vanligen 1–20 mm i diameter, som
tas under operation (t.ex. av huden eller ett bröst), genom
skopiering (t.ex. av magsäcken eller tarmarna), eller med en
biopsinål ur organ inne i kroppshålan (t.ex. levern eller njurarna).
Syftet med mikroskopisk undersökning är att fastställa om
provet innehåller sjukliga förändringar, t.ex. cancervävnad. I mer-
parten av provbitarna hittas ingen cancer.

Provskrapning Tagning av cellvävnadsprov för mikroskopisk
undersökning med hjälp av ett specialinstrument, i synnerhet
från livmodern. 

PSA Prostataspecifik antigen. Ett protein som produceras i
prostatavävnaden, vars halt i blodet stiger i synnerhet i sam-
band med prostatacancer, men som även uppträder i samband
med godartade sjukdomar i prostata.

R
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Radikal Beskrivning av vårdåtgärd. En operation eller strålbe-
handling betecknas som radikal om tumören i sin helhet avlägs-
nas eller förstörs (kurativ eller läkande vård). Ordet kan också
beteckna en mera omfattande operation än normalt. Ordet har
också kommit att beteckna ett visst operationssätt ("operatio
radicalis").

Receptor Se Hormonreceptor.

Recidiv Tumören växer på nytt efter en lyckad första vård.

Rekonstruktion Återställande operation. T.ex. kan man efter en
bröstcanceroperation göra en rekonstruktionsoperation, vid vil-
ken man försöker ge bröstet en form och storlek som så nära
som möjligt motsvarar det ursprungliga tillståndet. 

Rektoskopi Skopiundersökning av ändtarmen (se Skopi)

Rectum Ändtarm.

Relaps Återfall (t.ex. leukemi). 

Remission Patientens tillstånd förbättras och symptomen blir
lindrigare, vilket ofta innebär ett tillfälligt tillstånd, men vilket
också kan vara bestående. Total remission (complete remis-
sion) kan innebära en bestående förbättring.

Resektion Operation vid vilken man avlägsnar en del av ett
organ (t.ex. lungresektion, magsäcksresektion etc.)

Resistens 1) Läkemedlets effekt uteblir, t.ex. kan effekten av ett
speciellt cytostatikapreparat för en viss form av cancer utebli.
2) En onormal ("extra") formation som kan tänkas vara en
tumör, vilken t.ex. kan kännas med fingrarna vid palpation av
magen. 

Riskfaktorer, cancer Kemikalier, damm, strålning och andra fak-
torer som kan öka risken för att personer som utsätts för dessa
insjuknar i cancer. Kända cancerriskfaktorer är t.ex. tobaks-
rökning, (bl.a. lungcancer), ioniserad strålning (bl.a. leukemi),
ultraviolett strålning (hudcancer) och asbest (bl.a. cancer i
lungsäcken).
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Screening En enkel metod för att söka efter sjukdom eller för-
stadiet till denna hos en symptomfri, stor population (mass-
undersökning). Endast en del av de misstänkta fall som kom-
mer fram vid screeningen visar sig vid fortsatt undersökning
vara cancer. Avsikten med cancerscreeningen är att antingen
förhindra uppkomsten av egentlig cancer, eller att upptäcka
cancern i ett så tidigt stadium som möjligt vilket förbättrar möj-
ligheterna att bota sjukdomen. Massundersökningar inom
cancervården är screening för förstadium av cancer på livmo-
derhalsen (Papa-undersökning) och screening för bröstcancer
(mammografi).

Second-look operation Se Kontrolloperation.

Sekundärtumör Se Metasas.

Semimalign "Halvelakartad". Ordet betecknar en tumör som
inte är helt godartad (åstadkommer ibland metastaser), men
vars genomsnittliga kliniska förlopp inte heller följer det karak-
teristiska mönstret för de faktiska, elakartade tumörerna.

Sigma Tjocktarmens sista del, som följs av ändtarmen.

Skopiundersökning Undersökning av kroppens håligheter (lung-
säcken, bukhålan) eller ihåliga organ (luftrör, magsäck, tarm,
urinblåsa och livmoder) med hjälp av ett tunt rör med optiska
instrument. Skopiering är en viktig del av cancerdiagnostiken,
och i samband med denna tas ofta provbitar och cellprov.
Skopiering kan även användas för olika slags vårdåtgärder.
Kirurgiska ingrepp, laparoskopi, blev märkbart vanligare under
1990-talet.

Splenektomi Avlägsnande av mjälten.

Sparande operation En operation, vid vilken man försöker spara
normal vävnad. Begreppet har kommit att beteckna en
bröstcanceroperation vid vilken man endast tar bort en del av
bröstet tillsammans med tumören.

Stamcellstransplantation En metod inom cancervården vid vil-
ken man efter att ha avbrutit produktionen av blodceller i rygg-
märgen med hjälp av kraftig bestrålning eller en kraftig cyto-
stastikakur, återställer ryggmärgens funktion genom att till-
föra patienten stamceller tagna ur patientens egen ryggmärg
innan behandlingen inleddes. Stamcellstransplantation används
till exempel vid behandling av leukemi (donerad ryggmärg) och
cancer i lymfvävnaden (egen ryggmärg).
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Stomi "Stoma". Operativt åstadkommen öppning från ett organ
till ett annat eller på bukväggen. Om ändtarmen opereras bort
görs anläggs en kolostomi (operativt anlagt tjocktarmsöppning
på buken), om stuphuvudet opereras bort görs en stomi på hal-
sens främre del (operativt anlagt öppning från luftröret till hal-
sen) (se Fistel).

Terminalvård Symptombaserad vård i livets slutskede, med
avsikten att höja livskvaliteten för patienten då ingen kure-
rande vård längre står till buds. Ordet betecknar särskilt den
vård som ges i s.k. terminalvårdshem.

Terminalvårdshem Vårdinrättning, vid vilken terminalvård ges
(se Terminalvård)

Testis Testikel.

Testosteron Det viktigaste manliga könshormonet, ett andro-
gent ämne.

TNM-klassificering Ett internationellt klassificeringssystem för
att ange cancerns utbredning, vilket baserar sig på tumörens
storlek (T=tumor), en uppskattning av förekomsten av meta-
staser i de lokala lymfkörtlarna (N=node) och en uppskatt-
ning av förekomsten av metastaser i andra organ (M=metas-
tasis).

TRAM-operation Rekonstruktionsoperation av ett bortopererat
bröst, vid vilken man bygger upp ett nytt bröst med hjälp av
hud och underhudsfett från magregionen. 

Trombocytopeni Brist på blodplättar, trombocyter.

Tunnålsbiopsi Undersökningsmetod, vid vilken man genom en
tunn, ihålig nål suger upp celler ur den vävnad som skall
undersökas för mikroskopisk undersökning. Denna cytolo-
giska undersökning används bl.a. vid misstanke om bröstcancer
eller tumörer i sköldkörteln, prostata och spottkörtlarna.

Tjocknålsbiopsi Nålbiopsi, tagning av vävnadsprov för mik-
roskopisk undersökning med hjälp av en ihålig nål. Tjock-
nålsbiopsi används t.ex. för att diagnostisera prostatacancer. 

Tumör Ett gemensamt namn på förändringar i vävnaderna,
vilka uppträder i form av knölar som kan kännas med fingrarna
som en växtformation. I princip är en tumör vilken bula som

t

NuorenPerheenSelvopas_ru  11/29/04  6:36 PM  Sivu 89



_90_

helst (inflammation, blåsa etc.), men i praktiken betyder den
i allmänhet detsamma som en växt (som kan vara godartad eller
elakartad).

TURP Transurethral resection of the prostate, hyvling av pros-
tata. Operativt ingrepp som görs via urinröret, vid vilket man
avlägsnar prostatavävnad i små strimlor med ett specialin-
strument. Ingreppet görs oftast för att urinen skall passera lät-
tare.

Tyreoid Sköldkörtel.

Tyreoidektomi Avlägsnande av sköldkörtel.

Ulceration Sår. Ulceration som inte läks kan vara ett symptom
på t.ex. hudcancer, läppcancer eller tungcancer. 

Ultraljudsundersökning Undersökningsmetod vid vilken man
leder in ljudvågor i kroppen och det eko som vävnadernas
ytor ger, ger en bild av vävnadernas struktur. Ultraljudsunder-
sökningar används bl.a. inom cancerdiagnostiken.

Ventrikel Mage, magsäck.

Överlevnadstal Den andel patienter av det totala talet som är
vid liv efter en bestämd tid (t.ex. 5 år). Överlevnadstalet, med
vars hjälp man uppskattar genomsnittsprognosen för dem
som insjuknat i cancer, anges vanligen i procent. 

Östrogen Kvinnligt könshormon.

Lähde: Lyly Teppo, Suomalainen Syöpäsanasto
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Handböcker, guider för cancerpatienter och deras

anhöriga:

• Handbok i överlevnad

• Råd till dig som får strålbehandling

• Råd till dig som får cytostatikabehandling

• Råd om mat och måltider under cancervården

• Handbok för cancerpatientens anhöriga

• Ensam Tillsammans (samma som Patientbroschyr 

till den som insjuknat i cancer)

• Hjärntumörer hos vuxna, kan rekvireras gratis 

i duplicerad form från Cancerpatienterna rf.

• Cancerpatientens sociala förmåner i ett nötskal

• Cancer och sexualitet

• Prostatacancerpatientens handbok

Beställningar:
Suomen Syöpäpotilaat – Cancerpatienterna i Finland ry
Tfn (09) 1353 3211
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Anteckningar:
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T i l l  en  ung  fam i l j  me d  c an c e r

Cancern besegrad. Livet väntar.
En kampanj som ger stöd inför framtiden.

Denna publikation är en del av en riksomfattande kampanj,
vars syfte är att stöda unga familjer som drabbats av cancer,
så att de kan reda sig igenom sjukdomen, vården och de
förändringar de medför i livet.

Kampanjen stöds av Penningautomatföreningen.

SÅ REDER VI OSS

Man klarar nätt och jämt av sitt eget huvud.
Men hur skall man kunna få vardagsrutinerna att löpa så att
familjen fortfarande får mat på bordet och en ren skjorta på
kroppen. Räcker pengarna till, klarar familjen psykiskt av det.
Hurdana trauman skall det här ge barnstackarna, och vad
skall släktingarna säga?

Handboken Så reder vi oss ger en ung familj råd om hur
man klarar av situationen när någondera av föräldrarna
insjuknar i cancer. Boken ger information och tips för
både stora och små frågor som familjen blir ställd inför i
samband med cancern.

Elisabetsgatan 21 B, 00170 Helsingfors
Telefonväxel (09) 135 331                      
Fax (09) 260 0431 
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