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Forord
Når din nærmeste får diagnosen glioblastom, står du som pårørende pludselig midt i en helt ny, kaotisk og skræmmende livssituation. Du føler dig måske
overvældet og magtesløs og har svært ved at finde hoved og hale i din pårørendes sygdom og den behandling, han eller hun skal i gang med.
Du vil måske opleve, at sygdommen ændrer samspillet mellem jer og medfører en lang række følelsesmæssige og praktiske forandringer, som tager tid at
acceptere og vænne sig til. Samtidig trænger en masse svære tanker og følelser
sig på. Og det kan være svært at få det hele til at fungere. Du er måske bange
og bekymret og kan føle dig helt alene.
Men du er ikke alene.
Der findes steder, hvor du som pårørende kan få hjælp og rådgivning. Det er vores håb, at denne håndbog kan bidrage til, at du som pårørende får information
og gode råd, der kan være en hjælp og støtte i en svær tid.
Håndbogen indeholder blandt andet information om hjernen, og om hvordan glioblastom påvirker hjernen og derfor kan forårsage fysiske, kognitive og
personlighedsforandringer. Du kan læse om, hvordan du bedst muligt støtter og
hjælper din pårørende i behandlingsforløbet. Og du kan få gode råd til, hvordan
du håndterer de følelser, du kan opleve, og de problemstillinger, man ofte oplever i parforholdet og familien, når ens mand, kone, far, mor eller anden nær
pårørende pludselig bliver ramt af glioblastom.
Hvis du står i den situation, at din pårørende ikke kan tilbydes mere behandling, kan du i håndbogen få hjælp og inspiration til, hvordan man kan tale sammen om dette. Du kan også finde information om, hvilke muligheder for hjælp
og aflastning man har i den sidste tid. Derudover indeholder håndbogen nyttig
viden om pårørendes rettigheder og økonomisk hjælp.
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Sidst men ikke mindst kan du læse tre personlige og meget forskellige beretninger fra pårørende, som hver især har fundet deres vej igennem en svær tid.
Forhåbentlig kan beretningerne være en hjælp og give dig gode råd, håb og
inspiration til at finde din egen vej.
Vi håber, at du får gavn af håndbogen – og husk, at du altid kan henvende dig
til din pårørendes læge eller sygehuset med spørgsmål, eller hvis der er noget,
du er usikker på. For mange pårørende kan det også være en hjælp og trøst at
tale med andre, der har stået i samme situation, og du er altid velkommen til
at tage kontakt til HjernetumorForeningen, som er en forening bestående af
hjernetumorpatienter og pårørende. Du kan læse mere om HjernetumorForeningen i denne håndbog.
Fagredaktionen, december 2014
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Sådan fungerer hjernen
Vores hjerne består af komplekse netværk af milliarder af nerveceller, der hver
især er ansvarlige for forskellige funktioner. Hjernen er en fællesbetegnelse for
storhjernen, lillehjernen og hjernestammen. Storhjernen består af en venstre
og en højre halvdel. Overordnet styrer den højre hjernehalvdel venstre side af
kroppen og omvendt. Hver hjernehalvdel er inddelt i fire lapper. Lillehjernens
primære opgave er koordination af kroppen, og hjernestammen forbinder storog lillehjernen med rygmarven.
Storhjernen

Isselapperne

Pandelapperne
Nakkelapperne
Øen
Tindingelapperne
Hjernestammen

Lillehjernen

Isselapperne
Isselapperne (parietallapperne) sidder over ørerne i den bagerste øverste del af
hjernen. Det er de områder i hjernen, der repræsenterer vores følesans. Isselapperne er vigtige for orientering i fx et rum; ligesom det er her vores evne til at sammenfatte indlærte ting sidder. En skade i dette område kan medføre rum-retningsforstyrrelser samt problemer med at læse, skrive og forstå det, vi læser. Derudover
kan en skade påvirke evnen til at skelne genstande fra hinanden. Eksempelvis
opfattes et æble og en appelsin kun som runde genstande uden mening i øvrigt.

Pandelapperne
Pandelapperne (frontallapperne) sidder forrest i hjernen. Bagerst i pandelapperne sidder de områder, der styrer vores evne til at bevæge os. Pandelappen
i venstre hjernehalvdel styrer højre side af kroppen, mens pandelappen i højre
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hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen. I venstre pandelap sidder desuden de områder, som i særlig grad har betydning for vores tale- og sprogfunktion. Det er også pandelapperne, der styrer vores impulser, motivation, sociale
evner, evnen til at udtrykke os sprogligt og udføre planlagte bevægelser samt
evnen til at hente erindringer fra hukommelseslagrene. Skal man placere personligheden et sted i hjernen, vil det være her. Derfor er pandelapperne særlig
sårbare for skader. En skade i pandelapperne kan medføre, at man ændrer
personlighed og fx mister kontrollen over sine impulser og følelser og bliver
aggressiv, selvoptaget og barnlig at være sammen med. Vandladningscenteret
ligger også i pandelappen og en skade, som påvirker pandelapperne, vil oftest
medføre inkontinens.

Tindingelapperne
Tindingelapperne (temporallapperne) ligger lige bag og under pandelapperne.
De er vigtige for vores evne til at lære og huske ting samt vores evne til at forstå
sprog og musik. Det er også tindingelapperne, der sørger for at skabe mening
i det, vi oplever, ved at bearbejde informationerne og lægge dem ’på rette hylde’. En skade på tindingelapperne kan medføre vanskeligheder med korttids- og
langtidshukommelsen og vil ofte kunne fremkalde krampeanfald.

Nakkelapperne
Nakkelapperne (occipitallapperne) sidder bagerst i hjernen. De modtager
information fra øjnene og bearbejder synsindtryk, og er dermed vigtige for
synet. Opstår der en skade på nakkelapperne eller på synsnerven, som går fra
nakkelapperne til øjnene, kan det give synsfeltsudfald eller delvis blindhed. I
værste fald kan man blive fuldstændig blind.

Øen
Øen (insula) som er placeret mellem pandelapperne og tindingelapperne menes at
været involveret i bl.a. bevidsthed, følelser og bearbejdning af smerte og temperatursans. Skader på øen kan beskadige evnen til at sætte sig ind i andres følelsesmæssige tilstande. Der hersker dog fortsat usikkerhed vedrørende øens funktion.
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Sådan påvirker glioblastom hjernen
Glioblastom kan opstå overalt i hjernen. Glioblastom beskadiger ofte det
område i hjernen, tumoren sidder i og kan skabe omfattende skader i det væv,
den vokser ud i. Derudover fylder tumorvævet i hjernen og skaber et øget tryk
inden i kraniet (interkranielt tryk), der i sig selv kan forårsage skade. De skader,
som glioblastom forårsager, viser sig som symptomer på sygdommen. Nogle
skader vil være synlige for andre, idet den indvirker på den fysiske formåen,
mens andre skader vil være usynlige. Usynlige skader er typisk den type skader, der ændrer personligheden eller nedsætter evnen til at styre impulser og
pludselige indskydelser. Usynlige skader kan være svære at forstå, og ofte vil
din pårørende ikke være i stand til at forklare dem.

Fysiske forandringer
Glioblastom kan give omfattende fysiske forandringer. Herunder kan du læse
om de mest almindelige fysiske forandringer, som glioblastom kan forårsage.
•
•
		
•
•
		
•
•
•
•
		
•
		
•
•

Lammelser og føleforstyrrelser.
Ændringer i synsevne, fx nedsat eller ændret syn, manglende evne til at
genkende ting, hallucinationer, dobbeltsyn eller blinde pletter.
Ændringer i talefunktion, fx talebesvær.
Ændringer i hørelse, fx nedsat, forstærket eller ændret hørelse eller ringen
for ørerne.
Ændringer i smags- og lugtesans.
Følelsesløshed.
Asymmetrisk ansigtsudtryk.
Balanceforstyrrelser, fx svimmelhed, problemer med koordination og
finmotorik, akavede eller stive bevægelser i arme og ben.
Hovedpine, fx vedvarende hovedpine, der forværres om morgenen og
forsvinder i løbet af nogle timer eller vedvarende hovedpine (ikke migræne).
Kvalme, herunder opkast og nedsat appetit.
Inkontinens.

Det er vigtigt at gøre lægen opmærksom på, hvis der opstår nye fysiske forandringer.
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Krampeanfald
Krampeanfald (også kaldet epileptiske anfald) forekommer hyppigt hos patienter med glioblastom - særligt hvis tumoren sidder tæt på hjernebarken.
Nogle oplever få krampeanfald og andre mange. Det kan både være kortvarige
(mindre end 3-4 minutter) og længerevarende krampeanfald (mere end 4-5
minutter).
Det kan være dramatisk at være vidne til et krampeanfald første gang. Prøv at
forholde dig roligt, og kontakt sygehuset med det samme. Medicinsk behandling af krampeanfald vil i de fleste tilfælde mildne eventuelle senere anfald.
Det er altid vigtigt at kontakte din pårørendes læge, hvis der sker en ændring i
anfaldene.

Træthed
Mange oplever længerevarende og overvældende træthed i deres sygdomsforløb. Årsagerne kan være mange. Selve sygdommen, behandlingen og symptomerne fra behandlingen kan forårsage træthed. Trætheden vil ofte tappe din
pårørende for energi og påvirke humøret og jeres dagligdag. Nogle dage er der
mere energi end andre. Man kan ikke fjerne denne træthed ved at sove. Men
ved at planlægge ugen efter energiniveauet kan du hjælpe din pårørende med
at få det bedste ud af dagen. Frisk luft, motion og en varieret kost kan også
hjælpe på trætheden.

Hjerneødem og behandling med binyrebarkhormon
Væskeansamlinger i hjernen (hjerneødem), der er forårsaget af tumoren,
behandles med binyrebarkhormon. Ofte ses effekten hurtigt, indenfor 24-48
timer. Effekten kan være stor, idet for eksempel svære lammelser i nogle tilfælde reduceres markant. Der kan være en række bivirkninger ved behandlingen.
Oplever du, at din pårørende er mere opstemt end normalt eller har søvnbesvær, kan det være en bivirkning. I enkelte tilfælde kan bivirkningerne udvikle
sig til psykose. Oplever din pårørende denne type bivirkninger, er det vigtigt, at
du informerer den behandlende læge.
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Her kan du få hjælp
og vejledning

Kognitive forandringer

Kognitive forandringer er en forandring i hjernens intellektuelle
funktioner. Det vil sige en påvirkTal med din pårørendes læge omkring
ning af handlinger, tanker, følelser
en evt. henvisning til talepædagog,
og personlighed. Det kan ofte være
neuropsykolog, fysioterapeut eller
et symptom, som det tager lang
ergoterapeut.
tid at blive opmærksom på. Måske
fordi fysiske forandringer viser sig
Andre steder at få rådgivning:
mere klart og tydeligt, eller fordi
• Kræftens Bekæmpelses kræftrådde tager meget opmærksomhed.
		 givninger: www.cancer.dk
Måske er mange også tilbøjelige
• Kræftlinjen: Tlf. 80 30 10 30
til at fortrænge en fornemmelse af
• HjernetumorForeningen:
kognitive forandringer, fordi det i
		 www.hjernetumorforeningen.dk
forvejen er trist nok med de fysiske
• Patientnetværk for hjernekræft:
problemer. Men det kan være vig		 www.hjernekræftnetværk.dk
tigt, for både den tumorramte og
familien, at forstå disse ”usynlige”
følgevirkninger. Deri kan ligge en af
de bedste former for støtte, man kan give hinanden. At leve med forandringer
bliver lettere, når man forstår baggrunden for dem.
De kognitive forandringer skyldes glioblastomet i hjernen og viser sig ofte som
en ændret måde at være på. Måske handler din pårørende uforståeligt i nogle
situationer. Eller hverdagsting, som det tidligere har været let at udføre, mislykkes nu.
Din pårørende kan opleve problemer med såvel korttids- som langtidshukommelsen. Forandringerne kan også vise sig som koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder eller talebesvær. Det kan være svært at træffe valg, løse
problemer eller planlægge. At skelne genstande fra hinanden og identificere
dem som andet end fx blot runde ting kan også være vanskeligt.
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Gode råd til at afhjælpe kognitive forandringer
Nedenfor er listet eksempler på kognitive forandringer, du kan opleve hos din
pårørende, samt gode råd til at afhjælpe dem.
Kognitive forandringer

Gode råd

Nedsat tempo og reaktionsevne

• Sørg for at planlægge god tid til opgaver og masser
af pauser og hvil.

Nedsat koncentrationsevne

• Lav én ting ad gangen og hold pauser.
• Sørg for ro omkring din pårørende.

Nedsat sproglig funktion

• Giv én besked af gangen.
• Giv dig god tid til at lytte og undgå hurtige emneskift.
• Tal i et enkelt sprog, men undgå børnesprog.
• Tal ikke højt og hæv ikke stemmen.
• Skriv stikord ned mens I taler.

Hukommelsesproblemer

• Brug kalender og skriv ting ned.
• Giv vigtige ting faste pladser og brug systemer
og rutiner.
• Sørg for gentagelser og påmindelser.

Vanskeligheder med at udføre indlærte handlinger, fx dække bord,
bruge bestik, følge en opskrift mv.

• Indøv faste rutiner og kontrollér.
• Brug tegninger og fotografier til hjælp.
• Læg ting frem i rigtig rækkefølge, fx tøj.
• Del opgaver op trin for trin.

Svigtende evne til planlægning,
styring, initiativ og kontrol

• Brug kalender og skriv ting ned.
• Lav en ugeplan med liste over de enkelte
dages opgaver.
• Færdiggør ting og start ikke for store opgaver.
• Hjælp din pårørende med at planlægge.

Desorientering

• Sørg for faste pladser til ting.
• Øv faste rutiner med din pårørende.
• Lad evt. ikke din pårørende køre bil. Se mere
information i afsnittet om bilkørsel.
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Personlighedsforandringer
Personlighedsforandringer kan
komme til udtryk på mange forskellige måder. Du kan fx opleve, at din
pårørende bliver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hæmningsløs
Impulsiv
Irritabel og kortluntet
Ubekymret
Ligeglad
Selvoptaget
Depressiv
Viljeløs
Barnagtig og primitiv
Uengageret
Initiativløs

Nogle funktioner vil det være muligt
at træne eller lære at kompensere
for med hjælp fra for eksempel en
fysioterapeut, ergoterapeut, neuropsykolog eller hjemmevejleder. En
talepædagog vil i nogle tilfælde også
kunne afhjælpe nogle af vanskelighederne.

Kognitive, fysiske forandringer og bilkørsel

Nogle af de kognitive og fysiske
symptomer, herunder krampeanfald
(epilepsi), kan medføre, at din pårørende får udstedt et kørselsforbud i
en periode. Det er lægen, der vurderer om, der vil være fare ved at køre
bil og hvor lang tid kørselsforbuddet
gælder. Ved krampeanfald gælder Sundhedsstyrelsens vejledning om neurologiske sygdomme og kørekort.

Personlighedsforandringer
Et af de symptomer på glioblastom, som det kan være vanskeligst at håndtere, er personlighedsforandringer. Som en følge af en skade på pandelapperne
kan din pårørende ændre personlighed. Det kan være, at han eller hun mister
kontrollen over sine impulser og bliver aggressiv, selvoptaget eller barnlig at
være sammen med. Humørsvingninger og manglende evne til at vise omsorg og
empati kan også forekomme. Til tider kan det virke som om din pårørende tager
afstand fra dig og ikke længere er den samme person.
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Ofte vil han eller hun ikke være bevidst om dette, og derfor benægte forandringerne. I nogle tilfælde kan psykologsamtaler hjælpe dig til at håndtere situationen, men oftest må du indstille dig på en ny rolle og balance i forholdet og finde
strategier, der kan hjælpe dig i hverdagen.
Du kan læse mere om, hvordan du håndterer din nye rolle og hverdagen i afsnittet ”Hverdagen som ægtefælle eller samlever”.

gode råd til at håndtere personlig6
hedsforandringer
•
		
•
		
•
•
•
		
•

Prøv at bremse uheldig opførsel, og mind 		
din pårørende om virkeligheden.
Pas på med at overreagere – husk at det er 		
sygdommen, som forårsager forandringerne.
Prøv at aflede eller skifte emne.
Kommentér og ros fremskridt.
Tag ansvar og undgå farlige situationer, for 		
eksempel bilkørsel.
Søg og tag i mod hjælp.
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Din rolle i behandlingsforløbet
Tiden efter din pårørende har fået diagnosen glioblastom kan på mange måder
være kaotisk og usikker. Behandlingen er i fokus, og I skal finde hoved og hale
i, hvad sygdommen indebærer. Nedenstående afsnit beskriver, hvordan du kan
støtte din pårørende i behandlingsforløbet, og hvor I kan søge hjælp.

Med på hospitalet
I forbindelse med behandlingen skal din pårørende til forskellige undersøgelser,
skanninger m.m. på hospitalet. Pårørende er altid velkommen til at tage med.
Det vil også være en god idé, så vidt muligt, at du eller en anden pårørende deltager ved lægesamtaler – særligt når der er tale om tilbagemelding på skanninger eller ændringer i behandlingen. Først og fremmest kan din pårørende have
behov for støtte og nærvær, hvis der er tale om dårlige svar på skanninger eller
prøver. Derudover vil det ofte være
nærmeste pårørende, for eksempel
en partner eller datter/søn, der er
tovholder på forløbet og har styr
Gode råd i den første tid
på fremtidige aftaler. Du har sikkert
efter diagnosen
selv mange spørgsmål. Skriv dem
ned på forhånd, så du får svar på
• Deltag i alle undersøgelser og
det, du har brug for.
		 samtaler med hospitalet (så vidt
Til samtalen vil lægen eller sygeplejersken ofte spørge til, hvordan din
pårørende har det, og om der er
sket forandringer siden sidst. Hvis
du er nærmeste pårørende vil du
som oftest være den bedste kilde til
information. Du vil være den første,
der bemærker ændringer i din

		
•
		
		
		
•
		
•
		
		
		
•

muligt).
Stil spørgsmål og vær aktiv i kon
takten med hospitalet/lægen – og
vær ikke bange for at spørge en
ekstra gang.
Tag evt. noter, så du ikke skal
huske det hele i hovedet.
Orientér dig om sygdommen - jo
mere du ved om sygdommen, jo
bedre kan du også støtte din
pårørende.
Lav en handlingsplan sammen.
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pårørendes psykiske og fysiske tilstand. I mange tilfælde vil din pårørende ikke
selv have bemærket forandringerne, og du er derfor garant for at lægen eller
sygeplejersken får de korrekte oplysninger.

Forløbskoordinatorer
Alle hospitaler som behandler patienter med glioblastom har forløbskoordinatorer tilknyttet de enkelte afdelinger for at skabe et godt og sammenhængende patientforløb for patienter og deres pårørende. Forløbskoordinatoren er
typisk uddannet sygeplejerske og samarbejder med både læger, sygeplejersker,
sekretærer og visitation i ønsket om at skabe et godt og smidigt forløb for din
pårørende og dig.
Som pårørende til en patient med glioblastom kan du føle dig utryg og overladt
til dig selv, og der kan opstå spørgsmål eller bekymringer, som det kan være
godt at tale om med en (fag)person. Forløbskoordinatoren tager udgangspunkt
i de spørgsmål eller bekymringer, som du eller din pårørende har, og hjælper
jer videre igennem systemet.

Alternativ behandling
Såvel medicinske og alternative behandlingsformer indgår måske i dine overvejelser i forsøget på at hjælpe din pårørende. Du bør sætte dig grundigt ind
i tingene, eftersom virkningen af alternativ behandling ikke er dokumenteret
videnskabeligt. Det er også meget vigtigt, at I informerer lægen om eventuelle
alternative behandlinger. Du kan læse mere om alternativ behandling på
www.cancer.dk/alternativ og www.srab.dk.
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Rehabilitering
De fleste større kommuner har i dag tilbud om rehabilitering til kræftpatienter
og deres pårørende, og mange kommuner er på vej med nye initiativer. Som
pårørende til en patient med glioblastom har du en viden, som kan bidrage
væsentligt i rehabiliteringsforløbet. Rehabiliteringen finder typisk sted i det
kommunale sundhedscenter og har til formål at støtte og vejlede kræftpatienter under og efter deres behandlingsforløb samt deres pårørende.
Sundhedscentrene tilbyder typisk:
•
•
•
•
•
•

Rådgivning.
Genoptræning og fysisk aktivitet.
Undervisning af kræftpatienter og pårørende i forhold til det at have kræft.
Særlige rehabiliteringsaktiviteter målrettet pårørende.
Samvær med ligestillede og nogen at tale med.
Socialrådgivning – om at fastholde og vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Kontakt din kommune for at høre nærmere om, hvad de kan tilbyde dig som
pårørende.

Her kan du få hjælp
HjernetumorForeningen har udarbejdet
en skabelon til en hjernetumor-handlingsplan til at holde styr på de første måneder
efter diagnosen. Skabelonen er tænkt
som inspiration til at patient og pårørende
sammen kan lave deres egen handlingsplan. Download skabelonen på:
www.hjernetumorforeningen.dk
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En ny alderdom
Leo og Inga har været gift i 42 år. De er begge midt i 60’erne, og havde glædet sig til at skulle dele den tredje alder sammen. Men i slutningen af 2013
ændres deres tilværelse radikalt.
En dag i november spiller Leo og Inga badminton. Men Inga kan ikke ramme
bolden. Næste dag er hun nær ved at besvime, og Leo tvinger hende til at gå til
lægen. Samme nat får hun fjernet en hjernetumor på størrelse med en mandarin.
”Efterfølgende fortalte lægen, at det var et glioblastom. En farlig sygdom, som
man ikke overlever. Inga var ved at besvime, og jeg blev klar over, at vores liv
pludselig var forandret for altid,” fortæller Leo Brøndum om den nat, de fik
besked om, at Inga er syg.

Jeg må passe på mig selv
Leo og Ingas forhold er på mange måder, som det hele tiden har været, men
nogle ting har ændret sig.
”Der er sket noget med fortroligheden,” fortæller Leo og fortsætter:
”Vi har altid været fortrolige, men nu er der ting, jeg skåner hende for. Ting der
kan være negative for hende. Eksempelvis hvis en kollega er blevet syg, eller
hvis jeg har været til møde i HjernetumorForeningen. Jeg tager hensyn, fordi jeg
ikke vil gøre hende ked af det.”
Hensynet til Inga præger Leos hverdag og presser ham psykisk.
”Ingas sygdom har lagt et stort pres på vores hverdag, der har fået en mere alvorlig
karakter. Det gik for alvor op for mig, da jeg for nylig var involveret i et trafikuheld,
hvor min cykel bliver kørt over, og jeg bliver slynget ind i en husmur,” forklarer Leo.
”Jeg kan hurtigt mærke, at der ikke er brækket noget, men jeg var nok væk et
øjeblik. Da jeg kigger på Inga, kan jeg se angsten i hendes øjne, og det går op

21

”… jeg blev klar over, at
vores liv pludselig er
forandret for altid.”
for mig, hvor store konsekvenser det ville have, hvis jeg fik en skade. Det var en
meget voldsom oplevelse for os begge. Der er ikke plads til, at jeg bliver skadet.
Det ville vi ikke kunne klare. Jeg går derfor hele tiden og tænker, at jeg må passe på, at jeg ikke kommer til skade. Og det er hårdt,” fortsætter han.

Nye roller i hjemmet
Som følge af hjernetumoren har Inga problemer med venstre hånd. Hun har
svært ved at holde fast på ting uden at tabe dem, ligesom hun ikke længere kan
håndtere en kniv uden at skære sig. Derfor er madlavning og husligt arbejde
Leos opgave.
”Tidligere har vi haft en meget traditionel fordeling af rollerne herhjemme. Jeg
fiksede ting, og hun tog sig af det huslige. Nu må jeg klare det hele. Heldigvis
er der andre ting, hun stadig kan. Vi nyder eksempelvis at gå ture i skoven,”
fortæller Leo.
Leo og Inga bestræber sig på at gå mindst 5 km hver dag, når vejret er til det.
Regner det, sætter Inga sig på motionscyklen i stedet.
”Jeg nyder vores gåture. Helt bestemt. Men jeg er nødt til at gå med hver gang.
Inga kan ikke færdes alene. Det er hun for desorienteret til,” forklarer Leo.
At Inga er blevet desorienteret er én af de psykiske forandringer, Leo har observeret. Han oplever også, at hun er blevet mere impulsiv og til tider bliver grebet
af en ukontrollerbar glædesrus.
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”En dag går vi en tur ved vores sommerhus. Inga ser et andet hus, der er til salg
og forelsker sig straks i det. Hun vil købe det, nu. Hun er næsten umulig at tale
til fornuft, og det er meget svært at få hende til at forstå, at det ikke kan lade
sig gøre. Denne glædesrus og impulsivitet er noget nyt, og det er meget svært
for mig at få hende til at falde til ro igen. Men vi kan jo ikke have tre huse. Indimellem tror hun, at hun kan klare mere, end hun kan,” siger Leo.

Vegetarkost var ikke svaret
Inga er ikke længere bange for at dø, og hun og Leo planlægger gerne frem i
tiden. Men at nå dertil har ikke været ukompliceret. Da Inga får konstateret
glioblastom, får hun tilbudt kemobehandling og stråleterapi.
”Vi har venner, der er døde af kræft, og vi har set hvordan behandlingen påvirkede dem. Det gjorde os nervøse. Så vi takkede nej,” forklarer Leo.
I stedet vælger Inga og Leo at følge en særlig vegetarisk kur, de har læst om,
og som de har forstået er en form for immunterapi. Men allerede i januar, kun
to måneder efter den første operation – begynder Inga at få hovedpine igen.
Tumoren er vendt tilbage.
”Da hun er blevet opereret for den anden tumor, anbefaler jeg hende kraftigt
at tage imod både stråler og kemoterapi. Økologisk vegetarkost var jo slet ikke
nok mod en så aggressiv sygdom. Og så var der slet ikke tale om immunterapi,
som vi troede,” fortæller Leo.
”I slutningen af februar begyndte hun på
strålebehandling. Og hun klarede det fint,”
slutter Leo.
Indtil videre ser det ud til at strålebehandlingen virker og har sat sygdommen i bero.

”Vi har altid været
fortrolige, men nu er der
ting, jeg skåner hende
for. Ting der kan være
negative for hende.”
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Følelser og reaktioner hos dig, når
din pårørende får glioblastom
Når din pårørende får konstateret glioblastom, kan det udløse en umiddelbar
krise. Sygdommen griber ind i de etablerede relationer, roller, forventninger og
mål i familien, og du kan få en følelse af at få vendt op og ned på tilværelsen.
Reaktioner og følelser er individuelle, og du kan opleve lange svære perioder.
Vigtigt er det dog, at du forsøger at bevare håbet og holde livsmodet oppe. Du
kan få råd til, hvordan du tackler hverdagen som pårørende på side 27.

Den umiddelbare reaktion
Når din pårørende får konstateret
glioblastom, vil din første reaktion som
pårørende oftest være en følelse af
kaos og uvished. Efterfølgende kommer
ofte følelser som vrede, chok og bitterhed. Vreden og bitterheden er typisk
et udtryk for den magtesløshed og
meningsløshed, som sygdommen stiller
dig over for, og er ikke nødvendigvis
rettet mod nogen bestemt. Hvor vrede
måske giver handlekraft, kan bitterhed
lede til en mere passiv og depressiv
holdning. Det umiddelbare chok, kan
være ledsaget af en midlertidig benægtelse af situationen og dens alvor. Ofte
vil erkendelsen først komme senere i
forløbet.

Tegn på, at du kan have
brug for hjælp
•
		
		
•
		
		
•
		
•
•
		
•
•
		
•
•
•

Manglende energi eller vedvarende træthed – selv efter
pauser eller lure.
Manglende interesse i aktiviteter eller personer, du tidligere
har syntes om.
Pludselige humørsvingninger
eller vredesudbrud.
Utålmodighed.
Græder ofte, meget trist eller
deprimeret.
Søvnforstyrrelser.
Hovedpine eller mavepine, der
ikke synes at forsvinde igen.
Nedsat koncentrationsevne.
Dårligere hukommelse.
Manglende overblik.
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Gode råd i sorgprocessen
•
•
		
		
		
		
•
		
•
		
		
		
		
		
•

Accepter din sorg.
Tal om det du har mistet, for
eksempel at din pårørende
ikke længere er ”sit gode 		
gamle selv” eller at han/hun
ikke længere kan køre bil.
Erkend at tabet er uigen-		
kaldeligt.
Gå ind i sorgens følelser, som
blandt andet kan komme til
udtryk ved voldsom fysisk 		
smerte, savn, skyldfølelse, 		
vrede, bitterhed og megen 		
gråd.
Søg hjælp i dit netværk.

Sorg
Det er svært men vigtigt at lave en
skelnen mellem sorg og krise. Krisen
er den umiddelbare reaktion på din
pårørendes sygdom, mens sorgen
mere er en erkendelse af, at noget
er mistet. Sorg er en helt naturlig
reaktion. Den form for sorg, du
kan opleve, kan skyldes de fysiske,
psykiske og kognitive forandringer
din pårørende gennemlever samt de
konsekvenser, det får for dig i hverdagen. Det er vigtigt at huske på,
at en sorgreaktion er helt normal. I
nogle tilfælde kan sorg udvikle sig til
en depression, så det er vigtigt, at du
passer på dig selv. Læs mere i boksen ”Pas på dig selv - 5 gode råd”.

Depression
Det er helt normalt, hvis du føler dig nedtrykt, når din pårørende rammes
af glioblastom. Varer det ved i en længere periode, kan det være tegn på en
depression. Ved en depression vil du opleve en ændring i tanker, følelser og
væremåde. Du kan have svært ved at tage dig sammen, og du isolerer dig måske fra dine omgivelser. Du kan få lettere til tårer og blive hurtigere irriteret. Dit
søvnmønster og din appetit kan ændre sig. Har du mistanke om, at du har en
depression, er der hjælp at hente. Kontakt din læge, så I sammen kan finde ud
af, hvad der kan hjælpe dig, fx en henvisning til psykologhjælp. Læs om pårørendes rettigheder til psykologhjælp på side 58.
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Pas på dig selv – 5 gode råd
Det kan være en stor opgave at tage sig af og leve sammen med et menneske
med glioblastom, og du kan reagere meget forskelligt i situationen. Uanset om
situationen giver dig handlekraft, eller om den gør dig modløs og handlingslammet, er det vigtigt, at du passer på dig selv og lytter til de signaler, kroppen
sender.
Bed om hjælp
Vær realistisk og ærlig i forhold til, hvor mange opgaver du kan klare selv. Det
kan være en god idé at få hjælp fra familie, venner, kræftrådgivninger eller andre organisationer, der kan støtte og aflaste dig, så du undgår at brænde ud.
Anerkend, accepter og tal om dine følelser
Uanset hvilke følelser, du oplever i forbindelse med din pårørendes sygdom,
skal du give plads til dem. Der findes ikke rigtige og forkerte følelser.
Hold fri fra sygdommen
Sygdommen vil med stor sandsynlighed fylde rigtig meget i din hverdag. Derfor
har du brug for en pause en gang imellem uden at have dårlig samvittighed. Få
evt. nogen i dit netværk til at hjælpe dig, hvis der er brug for det. Ofte vil det
give dig fornyet energi til at håndtere hverdagen.
Pas på dit helbred
Spis sundt, motioner og hvil dig. Et godt fysisk helbred kan give dig den ekstra
energi, du kan have brug for i hverdagen.
Fokuser på det, der betyder noget og sæt dine personlige mål derefter
At fokusere på det, der betyder noget, kan være en god måde at skabe mening
i en ellers meningsløs situation. Det kan være med til at vejlede dig i de valg, du
træffer – store som små. Og det kan give dig styrke i svære situationer.
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Angst
Føler du dig nervøs og ængstelig er det ganske naturligt. Følelserne kan fx
opstå i forbindelse med bekymringer for, hvad fremtiden vil bringe. Måske vil
du opleve, at følelserne udvikler sig til egentlig angst, og du vil have svært ved
at tackle hverdagen. Angsten kan fylde dine tanker og følelser og vise sig som
kropslige reaktioner i form af hjertebanken, svimmelhed og hedeture. Derfor er
det vigtigt, at du er opmærksom på og anerkender dine egne følelser og sindsstemninger. Kontakt din læge, hvis du får mistanke om angst.

Ny og stærkere pårørende
Selvom behandlingen kan strække sig over lang tid og føles svær, vil mange
pårørende opdage, at de faktisk kan klare mere, end de tror. Tanker om, hvad
der er vigtigt i livet, og hvordan du vil leve dit liv, begynder at dukke op. Du
finder måske ud af, hvilke relationer der betyder noget og er værd at arbejde
for at fastholde. Måske oplever du nogle nye og stærke sider hos dig selv, som
før var ukendte. Man kan også opleve, at det er meget meningsfuldt at hjælpe
og støtte en, man holder af, gennem et sygdomsforløb.
Og du kan endda opleve, at din pårørendes sygdom i en eller anden forstand
har beriget dit liv, idet du måske har lært at sætte pris på de små ting.

				

Her kan du få hjælp
Tal med din læge omkring en evt. henvisning til aflastning eller psykolog. Du kan også
søge mere åndelig eller eksistentiel hjælp hos den lokale præst eller lignende.
Andre steder at få hjælp og rådgivning:
• HjernetumorForeningens pårørendegrupper: www.hjernetumorforeningen.dk
• Kræftlinjen: Tlf. 80 30 10 30
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Hverdagen som ægtefælle eller samlever
Alle familier er forskellige. Derfor vil du kunne nikke genkendende til nogle af
de problemstillinger, der bliver beskrevet i de nedenstående afsnit, mens andre
ligger fjernt fra din hverdag. Din situation er unik. Derfor er det vigtigt at understrege, at der ikke findes nogen rigtig eller forkert måde at være pårørende på.

Når din partner har glioblastom
Ofte betegnes det at være ægtefælle eller samlever til et menneske med glioblastom som en af de sværeste pårørenderelationer. Det skyldes overvejende, at du
selv har valgt din partner og dermed også kan vælge denne fra igen, men typisk
er det også din partner, du vender dig til i svære situationer, eller når du møder
modgang. Sygdommen og de eventuelle personlighedsforandringer vil i mange
tilfælde ændre samspillet mellem jer og den rollefordeling, der hidtil har været.
Husk, at det er sygdommen, som ændrer din partners personlighed.

			

30

Din nye rolle i jeres forhold

Nye roller i parforholdet

Du kan opleve, at skulle både:
• Være ægtefælle.
• Være behandler eller plejer for
		 din partner.
• Være opmuntrende, energirig og
		 humørspredende for din partner.
• Passe dit arbejde.
• Overtage din partners funktioner
		 i hjemmet.
• Være din partners kalender,
		 planlægger og igangsætter.

Når du har en partner med
glioblastom, vil balancen i jeres
forhold ofte blive forskudt. Du
kan opleve pludselig både at
skulle være partner og plejer
for din partner. Samtidig skal du
varetage dit job, så I kan klare jer
økonomisk og tage dig af eventuelle børn. Det vil i høj grad
også være dig, der tager dig af
de praktiske opgaver i hjemmet
og holder sammen på familien.
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Din nye rolle, når I har børn
Har I børn, vil der ofte også ske
ændringer i jeres forældreroller.
Personlighedsforandringer hos din
partner kan medvirke til, at du skal
være eneopdrager og samtidig
være buffer i forhold til din partners eventuelle uhensigtsmæssige
opførsel overfor børnene. Opfører
din partner sig barnligt, ufornuftigt,
urimeligt og humørsvingende kan
du føle, at du er den eneste voksne
i familien med det ansvar, der
følger. Det er helt normalt, hvis du
føler dig meget alene, og at ingen
helt forstår dig. Står du i en sådan
situation, er der hjælp at hente hos
Kræftlinjen eller HjernetumorForeningen.
Dine nye roller kan være en vanskelig og omfattende opgave, og
derfor kan du have brug for hjælp
til at klare nogle af de praktiske
ting i hverdagen. Få aflastning, så
du kan få tid til dig selv og ’lade op’
eller få støtte og anerkendelse fra
andre i en lignende situation. På
side 27 kan du finde gode råd til at
passe på dig selv.

Du kan opleve at skulle være både:
• Eneopdrager.
• Buffer i forhold til din partners
		 eventuelle uhensigtsmæssige
		 opførsel overfor børnene.
• Eneste voksne i familien i de
		 tilfælde hvor din partner opfører
		 sig barnligt, ufornuftigt, urimeligt
		 og humørsvingende.

Her kan du få hjælp
Brug dit netværk og del dine
tanker og bekymringer med et
familiemedlem, en ven eller kollega.
Kontakt kommunen eller din
fagforening for socialrådgiverhjælp til
aflastning. Tal med din læge om evt.
henvisning til psykologhjælp.
Andre steder at få hjælp:
• Kræftens Bekæmpelses kræft		 rådgivning: www.cancer.dk
• Kræftlinjen: Tlf. 80 30 10 30
• HjernetumorForeningen:
		 www.hjernetumorforeningen.dk
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Gode råd omkring
sex- og samliv
•
		
•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•
		
•
		
		

Fortæl åbent hvad du
ønsker og har behov for.
Tal om dine forventninger
– start i det små.
Gentag instruktioner.
Brug ”jeg” udtalelse
– undgå bebrejdelser.
Træk dig tilbage/gå for dig
selv, hvis du er frustreret.
Hav ikke for høje forventninger.
Brug fysiske hjælpemidler.
Døm ikke dig selv eller
din partner.
Husk at samleje ikke nødvendigvis altid er vellykket.
Intimitet kan være et
alternativ til seksuel
aktivitet.

Seksualitet og samliv
Personlighedsforandringer hos din partner og
den følelsesmæssige belastning sygdommen
pålægger dig, kan påvirke din lyst til seksuelt
samvær. Det kan være du bliver usikker på din
partners følelser for dig, eller at dine følelser
for din partner ændrer sig i forbindelse med
jeres nye roller – særligt hvis du oplever, at
din omsorgsrolle præger jeres forhold.
Udover de følelsesmæssige påvirkninger kan
der også være fysiske forandringer, der påvirker jeres samliv. Hjernetumorens placering
og behandlingen kan bevirke, at din partner
har nedsat sexlyst, rejsningsproblemer,
vaginal tørhed, ændret kropsoplevelse eller
nedsat evne til at blive seksuelt ophidset.
Det kan være svært at håndtere forandringerne. Taler I ikke om den nye situation, kan
der nemt opstå forskellige forventninger til
jeres samliv.

				

Her kan du få hjælp
Kontakt jeres læge for behandling af fx rejsningsproblemer og vaginal tørhed.
Her kan du også få en henvisning til en sexologisk klinik. Rigshospitalet tilbyder
en anonym telefonrådgivning torsdage kl. 10-11 på tlf. 38 64 71 50.
Kræftens Bekæmpelse har udgivet en pjece om kræft og seksualitet. Den kan
findes på www.cancer.dk.
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Når mor eller far har glioblastom
Det er en stor omvæltning for dit barn, når den ene forælder får glioblastom.
Reaktionerne kan være mange og kan være både adfærdsmæssige og følelsesmæssige. Nogle børn er udadreagerende, og reaktionerne er tydelige for
omgivelserne, mens andre børn bliver mere indadvendte. Børn kan blive tydeligt kede af det, bange eller vrede og få flere konflikter hjemme eller i skolen.
Eller de kan blive mere stille, trække sig fra social kontakt, blive hjælpsomme og
oversamarbejdsvillige. Nogle børn holder sig væk og synes det er svært at være
hjemme sammen med den syge forælder. Andre børn holder øje med, hvordan
forælderen har det og vil helst ikke slippe den syge forælder af syne. Uanset
hvordan dit barn reagerer, har det brug for opmærksomhed.

Barnets følelser
Børns tanker og følelser kan være meget irrationelle. Eksempelvis oplever mange børn en irrationel skyldfølelse. Dit barn kan tro, at han eller hun er skyld i
mors eller fars sygdom, eller at han eller hun ikke længere opfører sig godt nok,
eftersom mor eller far er blevet mere opfarende og skælder mere ud. Her er
det vigtigt, at du forklarer dit barn, at det er sygdommens skyld, at mor eller far
har ændret sig, og at barnet naturligvis er helt uden skyld i selve sygdommen.
Angst og bekymring er andre følelser, dit barn kan opleve. Det kan være angst
for at mor eller far skal blive mere syg eller dø. Eller angst for at den raske forælder også bliver syg eller dør.
Dit barn kan også blive meget vredt. Vreden kan være rettet mod den raske
forælder, fordi han eller hun bruger det meste af sin tid på den syge forælder,
hvilket får dit barn til at føle sig glemt, overset og tilsidesat. Dit barn kan også
blive vred over alt det, der ikke længere er råd til eller tid til. Eller kan blive vred
på den syge forælder og få dårlig samvittighed bagefter.

34

Håndbog for pårørende til patienter med glioblastom

Barnets hverdag
At mor eller far har glioblastom kan gøre dit barn usikker
på fremtiden, og han eller
hun vil have et stort behov for
stabilitet og forudsigelighed.
En struktureret hverdag, hvor
barnet ved, hvad der skal ske i
løbet af dagen kan afhjælpe det
kaos, der kan opstå i dit barns
hoved, og kan dæmpe uro og
ængstelighed.
Personlighedsændringer hos
en forælder, der griber ind i
vedkommendes samvær med
dit barn, kan være en stor
udfordring. Her kan det være
en hjælp at tænke i kvalitetstid.
Kortvarigt men positivt samvær
med den syge forælder kan i
mange tilfælde være væsentlig
mere givende for dit barn.

Hvad skal jeg sige til mit barn?
•
		
•
		
•
•
		
•
		
		
•
		
•
		
•
		
•
•

Brug ord og formuleringer, de
kan forstå.
Find ud af, hvor meget de
allerede ved.
Vær ærlig og åben.
Fortæl, hvad de kan forvente af 		
fremtiden.
Giv konkret information om 		
sygdom, behandlingstiltag og 		
eventuelle ændringer i hverdagen.
Spørg om der er andre, de vil 		
snakke med om det.
Sørg for at balancere håb og 		
virkelighed.
Gør opmærksom på, at du gerne vil
lytte til, hvad de har på hjertet.
Lov ikke noget, du ikke kan holde.
Vis din kærlighed og dine følelser.

Dit barn vil måske gerne hjælpe til i forbindelse med pasning af den syge
forælder. Små opgaver kan mindske følelsen af magtesløshed hos barnet, men
det er vigtigt, at du lader dit barn være barn, og ikke pålægger ham eller hende
for store opgaver i forbindelse med sygdommen – uanset om der er tale om
et mindre barn eller en teenager. Særligt for teenagere kan det blive en stor
belastning, da de kan have en tendens til at blive for involverede.
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Sådan kan du hjælpe dit barn
Dit barn vil have forskellige behov for information og omsorg afhængig af
alderen. Forældre ønsker ofte at skåne deres børn og er usikre på, hvad de
skal fortælle børnene. Ofte hjælper det ikke børnene, at man undlader at give
information. De registrerer mere, end man som forælder umiddelbart skulle
tro. Hvis de ikke får en forklaring på deres observationer, risikerer de at føle sig
utrygge og meget alene med nogle følelser og tanker, de ikke forstår. Står dit
barn tilbage med ubesvarede spørgsmål, vil han eller hun i mange tilfælde bruge fantasien til at fylde hullerne, hvilket kan føre til fejlagtige konklusioner og
unødvendige bekymringer. Sørg i stedet for at informere dit barn, så informationsmængden er tilpasset barnets alder. Gør gerne det lidt større barn opmærksom på, at du vil fortælle, når der sker forandringer. Informer om sygdommen,
behandlingen og hvilke ændringer det vil medføre i barnets hverdag.
Hvis du synes, det er vanskeligt at tale med dit barn om sygdom og død, kan du
få hjælp på hospitalet. Læger og sygeplejersker har erfaring med at fortælle om
sygdommen og kan tilpasse informationerne til dit barn. En anden mulighed er
at inddrage dit barns skole. Organisationer som Børn, Unge og Sorg og Kræftens
Bekæmpelse har også stor erfaring med at tale med børn og forældre om svær
sygdom og død. De kan vejlede i, hvordan du bedst tager hensyn til dit barn
i den svære tid, og hjælpe dig med at tale med dit barn om situationen. Der
er også hjælp at hente på deres hjemmesider og mulighed for at få telefonisk
rådgivning.

				

Her kan du få hjælp
• Børn, Unge & Sorg, tlf. 70 26 67 66, www.bornungesorg.dk
• Kræftens Bekæmpelse, tlf. 35 25 75 00, www.cancer.dk
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Jeg mistede en fantastisk rollemodel
Bitten husker sin far som en venlig, kærlig, humoristisk, sporty og gavmild
mand. Han var dygtig, respekteret og ambitiøs. En rollemodel for Bitten.
I starten af 2008 får Bitten Næsteds far voldsom hovedpine og bliver indlagt til
observation. Bitten er på det tidspunkt 37 år og hendes far 60. Under indlæggelsen får han pludselig en halvsidig lammelse. Den efterfølgende scanning og
operation viser, at han har et glioblastom. Men lægerne har ikke mulighed for
at fjerne hele tumoren. Han får derfor kemoterapi og strålebehandling.
”I julen lagde jeg mærke til, at min fars balance var dårlig, og at han ændrede
adfærd. Pludselig skulle han hvile efter frokosten i stedet for at svømme, som han
plejede,” fortæller Bitten om de første tegn på farens voksende hjernetumor.
”Min far var helt sikkert godt klar over, at der var noget galt, men han sagde
ikke noget. Han ville ikke gøre os nervøse,” fortsætter hun.

Bitterhed og vrede
Bitten er uddannet sygeplejerske, og hun bliver meget overrasket over beskeden om, at hendes far har en hjernetumor.
”Jeg blev meget chokeret, for hjernetumor var ikke noget vi berørte på uddannelsen. Vi havde lært, at tumorer er noget man får i resten af kroppen,” forklarer Bitten og fortsætter:
”Selvom jeg er uddannet sygeplejerske og har plejet kræftpatienter og derfor burde vide bedre, fastholdt jeg en forestilling om, at tumoren bare kunne
opereres væk. Jeg ved, at det var naivt, men det var min måde at håndtere den
frygtelige besked. Jeg var jo angst for, at han ikke kunne helbredes.”
Ud over det umiddelbare chok er Bittens reaktion på hendes fars diagnose
bitterhed, vrede og en følelse af dyb uretfærdighed.
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”Jeg orkede ikke at åbne op over for mange
forskellige mennesker. Jeg havde kun brug
for enkelte, der gad lytte.”

”Min far havde altid levet sundt og aldrig røget. Han havde dyrket motion og
spist meget varieret. I mange år havde han også gået til private sundhedsundersøgelser, hvor hans krop var blevet gennemgået fra ende til anden. Det gjorde han relativt tit, fordi han var bange for, at han skulle dø ung ligesom hans
far og farfar. Så det var meget uretfærdigt. Jeg var så bitter. Hvorfor kunne han
ikke bare få en anden kræftform? En man kunne fjerne,” fortæller Bitten.
Bitterheden og vreden præger Bitten i lang tid og tærer på hendes ressourcer.
Forløbet gør hende træt, og hendes store sociale netværk skrumper gradvist ind.
”Jeg orkede ikke at åbne op over for mange forskellige mennesker. Jeg havde
kun brug for enkelte, der ville lytte. Dem gjorde jeg til gengæld stor brug af, og
jeg har virkelig været taknemmelig for deres hjælp. For du kan ikke klare det
alene,” erkender hun.

Var både sygeplejerske, chauffør og ven
For at få mere tid sammen med faren går Bitten ned i tid på sit arbejde. Bitten
bliver tovholder på alt omkring behandling og undersøgelser og ønsker at støtte sin far så meget som muligt.
”Jeg involverede mig meget i sygdommen. Jeg var sygeplejerske, chauffør og
talerør til undersøgelser og behandlinger. Min mor var oppe hver nat, så jeg
forsøgte så vidt muligt at aflaste hende, så hun kunne få lidt ro. Ud over den
manglende søvn, var hun underlagt et stort pres. Min far havde sit eget firma,
der nu skulle sælges, og min mor overtog pludselig det økonomiske ansvar i
hjemmet. Derfor var jeg med til samtlige samtaler på hospitalet i hele forløbet.
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Desuden havde min mor ikke den indsigt i medicinsk behandling som jeg. Hun
var naturligvis bange for, at hun ikke fik alle detaljer med fra samtalerne. Og
derfor var det en lettelse for hende, at jeg var ansvarlig for det område,” fortæller Bitten.
Bittens involvering i forløbet ændrer rollefordelingen mellem hende og hendes far.
”Nu var det ham, der spurgte mig til råds og ikke omvendt. Han spurgte mig,
fordi han havde tiltro til, at jeg havde styr på tingene. Og jeg var lykkelig for, at
jeg kunne hjælpe ham,” forklarer Bitten.
Selvom Bitten er glad for at kunne hjælpe sin far, er det en svær situation. Manden, hun har set op til hele sit liv, bliver gradvist svagere.
”Min far var en fantastisk rollemodel. Han var dygtig og respekteret blandt folk.
Hvis han ikke havde noget godt at sige om folk, sagde han bare ikke noget. Han
var meget vellidt, ambitiøs og brugte gerne tid på opgaver, som andre havde
glæde af. Man nåede ham ikke til sokkeholderne. De værdier forsøger jeg at
efterleve. Og på den måde lever han videre i mig,” siger hun.

”Nu var det ham, der spurgte mig til
råds og ikke omvendt. Han spurgte
mig, fordi han havde tiltro til, at jeg
havde styr på tingene.”
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Du må tage dig sammen
Farens sygdom kommer også til at påvirke Bittens forhold til sin mor.
”Min mor og jeg talte om mange ting, men fokus var på min far. Jeg kunne godt
blive irriteret på hende, hvis jeg syntes, hun klynkede for meget. Men det gjorde
hun jo egentlig ikke. For det var også hårdt for hende. Jeg havde bare ikke overskud til, at hun også havde brug for mig. Hun måtte læsse af på nogle andre. Vi
kunne egentlig godt græde sammen, men der var ikke plads til, at vi gjorde det
hele tiden. Der skulle jo også mad på bordet og ordnes nogle praktiske ting,”
erkender Bitten.
”Hvis min mor skulle være helt ærlig, tror jeg, hun ville sige, at det var min far,
der fik opmærksomheden. Hun kunne nok godt have brugt noget mere opmærksomhed og forståelse. Det er jeg ikke i tvivl om i dag,” fortsætter hun.

Fastholdt håbet
I efteråret 2008 bliver Bittens far opereret for anden gang. I april 2009 vender
tumoren tilbage, og han skal på operationsbordet for tredje gang. Operationen
bliver udskudt en enkelt dag, hvilket Bittens far ser som en mulighed for at få
en dag sammen med familien.
”Da operationen blev udskudt, ville min far hjem. Det, mente vi dog ikke, var en
god idé. I stedet tog vi på Louisiana alle fire, mine forældre, min søster og jeg.
Det var fuldstændigt vanvittigt. Min far var så syg, halvsidig lammet, med kørestol og i en taxa der på ingen måde var handicapvenlig. Men det betød, at vi fik
en fantastisk dag på Louisiana sammen, hvor vi spiste frokost i flot vejr. Den oplevelse kendetegner min opvækst og min fars tilgang til livet meget fint. Selvom
det ser sort ud - hvad kan vi så gøre, for at i dag bliver god?” erindrer Bitten.
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”Min mor og jeg talte om mange ting,
men fokus var på min far. Jeg kunne
godt blive irriteret på hende, hvis jeg
syntes, hun klynkede for meget.”

Den efterfølgende dag bliver Bittens far opereret. Operationen viser, at tumoren har bredt sig til begge hjernehalvdele.
”Lægen fortalte, at det var et dårligt tegn. Nåh, men det kan man jo behandle, var mit naive svar. Jeg vidste jo godt, at der ikke var mere at gøre. Men jeg
holdt fast i, at hvis der bare var nogen, der sagde, at de ville behandle, så var
der håb forude,” forklarer Bitten.
Nogle dage efter operationen bliver Bittens far udskrevet og kommer hjem.
Godt en uge efter dør han.
Bittens far døde i maj 2009.
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Den sidste tid
Der bliver løbende udviklet nye og bedre behandlinger af glioblastom, men der
kan komme et tidspunkt, hvor din pårørende ikke kan tilbydes mere behandling. Det betyder, at du kan blive nødt til at indstille dig på, at din pårørende i
løbet af kortere eller længere tid vil dø af sin sygdom.
Vi taler sjældent om den sidste tid. For det er svært, og vi udskyder ofte de
overvejelser og hensyn, der bør tages. Hvis du står i den situation, kan du her
få inspiration til at tale om det uundgåelige og læse om hvilke muligheder for
hjælp og aflastning, man har i den sidste tid.

Her kan du få hjælp
Hvis du finder det vanskeligt at tale med
din pårørende, kan du få hjælp og støtte
hos Kræftens Bekæmpelses lokale rådgivninger, tale med en psykolog, egen
læge eller søge mere eksistentiel hjælp
hos din lokale præst eller lignende.
På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside
kan du finde pjecen ”Den sidste tid –
livet med uhelbredelig kræft”.
”Bogen til mine kære” af Birgit Meister
er en praktisk og personlig håndbog.
Den handler om livets afslutning. Ejeren
udfylder det personlige afsnit til brug for
de efterladte. Desuden giver forfatteren praktiske råd og oplysninger til stor
hjælp for alle, der står med en række
ubesvarede spørgsmål ved et dødsfald.

At tale om døden
Det kan være svært at tale om døden,
og der kan være mange grunde til
ikke at tage emnet op. Du kan føle dig
både magtesløs og angst, og det kan
være smertefuldt at tale om døden.
Alligevel kan det være en god idé at
få talt med din pårørende. At turde
tale med hinanden om døden og
turde dele sine tanker kan give gode
stunder i en svær tid. Samtidig kan
det være en hjælp for dig at kende
til din pårørendes ønsker og tanker.
Det kan være, at din pårørende har
særlige ønsker til hvor og hvordan
han eller hun ønsker at tilbringe den
sidste tid eller ønsker i forbindelse
med begravelsen.
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Palliativguiden
Palliativguiden giver dig et
overblik over de palliative
tilbud i Danmark. Her
kan du finde oplysninger
om hospicer, palliative
teams og afdelinger,
hospitalsafdelinger og
kommunale tilbud i de fem
regioner.

Det kan være en hjælp for nogle døende
at skrive et brev til deres pårørende eller
omvendt. Brevene kan for eksempel handle
om fælles minder, hvordan man gerne vil
huskes, og hvilke traditioner man ønsker,
bliver holdt i hævd, når man ikke er her
mere.

Palliative teams

Er din pårørende erklæret uhelbredeligt
www.pavi.dk/Palliativguiden
syg eller har brug for lindrende behandling
er der mange steder mulighed for at blive
tilknyttet et palliativt team på hospitalet.
Et palliativt team er et tværfagligt specialteam, der kan bestå af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere. De er alle specialuddannede og kan lindre din pårørendes smerter og symptomer samt hjælpe jer
begge med de psykiske og sociale problematikker, I kan opleve i den sidste tid.
I kan få hjælp fra det palliative team både derhjemme og på hospitalet.
Er din pårørende hjemme i den sidste tid, vil det palliative team samarbejde
med egen læge og hjemmesygeplejen. Det er med til at sikre, at din pårørende
får den bedste smertelindring, pleje og omsorg i hjemmet. Det kan samtidig
være med til at give dig en større tryghed, at specialuddannede fagfolk er en
del af plejen af din pårørende, og at du kan kontakte det palliative team, hvis
din pårørende får nye eller kraftige symptomer.

Plejeorlov
Plejeorlov er et tilbud til dig, der gerne vil pleje din pårørende i hjemmet i den
sidste tid. Man behøver ikke at være en slægtning for at få plejeorlov, man kan
også være en god ven. Der er mulighed for at tage plejeorlov på deltid, flere personer kan skiftes til plejen, eller en hjemmehjælp kan fungere som aflastning.
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I lighed med barselsorlov har din arbejdsplads pligt til at give dig plejeorlov.
Under orloven ansættes og aflønnes du af den kommune, hvor plejen foregår.
Du kan få flere oplysninger hos din kommune.

Hospice
Er din pårørende uhelbredeligt syg eller døende, kan han eller hun komme på
hospice. Et hospice er et gratis tilbud, hvor din pårørende kan få omsorg, smertelindring og pleje – en værdig afslutning i rolige og omsorgsfulde omgivelser.
Det er lægen eller sygehuset, der henviser til hospice. Personalet på et hospice
består blandt andet af læger og sygeplejersker, og der kan være mulighed for at
tale med en fysioterapeut, diætist, psykolog, socialrådgiver eller præst. Der er
også tilknyttet en række frivillige, der hjælper med praktiske gøremål og står til
rådighed for samtale og samvær, hvis du eller din pårørende ønsker det.
På et hospice vil din pårørende få en enestue og have mulighed for at tage
enkelte private ejendele med. Du og din pårørende er med til at tilrettelægge
opholdet sammen med plejepersonalet, og I har mulighed for at være sammen
i det omfang, I ønsker. Et hospiceophold kan variere i længden alt efter dit og
din pårørendes behov. Ønsker han eller hun at tilbringe den sidste tid i hjemmet kan han eller hun blive visiteret til et kortere ophold på hospice.
Det kan være vanskeligt at tage beslutningen, om din pårørende skal på hospice. Om det er en fælles beslutning eller eventuelt en beslutning du må
træffe på vegne af din pårørende afhænger af hans eller hendes helbred og
psykiske påvirkning. Om hospice er den rette løsning for jer, afhænger af jeres
situation. Selvom din pårørende ønsker at tilbringe den sidste tid hjemme,
kan et kortere ophold på et hospice være en god idé både for dig og ham eller
hende. Din pårørende kan få omsorg, smertelindring, struktur og professionel
hjælp til andre problemer som angst og uro, mens du og familien kan få et
måske tiltrængt pusterum.
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Livstestamente
Med et livstestamente kan din pårørende sikre sig, at lægerne følger hans eller
hendes ønsker, hvis man ligger for døden og ikke selv kan give besked. Med
livstestamentet kan man informere om, at man ikke ønsker livsforlængende behandling hvis man bliver erklæret for uafvendeligt døende eller på grund af eksempelvis svær invaliditet er varigt ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk
og mentalt. Så længe en patient er ved bevidsthed og selv kan fremsætte sine
ønsker om den videre behandling, er det disse ønsker, der skal respekteres.
Din pårørende kan oprette et livstestamente ved at udfylde en særlig livstestamenteformular, mens han eller hun er rask og klar i sindet. Formularen findes bagerst i
folderen om livstestamente, som bl.a. kan fås på apoteket og på www.sundhed.dk.

Testamente og den sidste vilje
Når din pårørende er uhelbredelig syg, kan det være relevant at oprette et
testamente. Et testamente kan sikre, at der ikke opstår misforståelser om, hvordan arven skal fordeles. Selvom det kan være svært at tale om, kan det være en
stor lettelse at få styr på de økonomiske forhold, så du ved hvordan du står, når
din pårørende ikke er her længere.
Har din pårørende mindreårige børn, som han eller hun har forældremyndighed over alene, er det en god idé at oprette et børnetestamente, som viser,
hvad der skal ske med børnene.
Har din pårørende særlige ønsker i forbindelse med begravelsen, kan han eller hun
oprette ’min sidste vilje’, så du har mulighed for at følge hans eller hendes ønsker.

				

Her kan du få hjælp
Du kan læse mere om de forskellige hospicer på
www.hospiceforum.dk og www.cancer.dk.
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Hospice blev vores redning
”Vi har fået plads til dig på hospice.” Så enkel var beskeden fra Karen til
hendes mand den dag, det hele kulminerede, og hun erkendte, at hensynet til
datteren måtte komme i første række. Det var trods alt hende, hun skulle leve
videre med.
Et år tidligere har Karen Risgaards mand Sten fået stillet diagnosen glioblastom
og får fjernet en tumor, der er placeret i venstre tindingelap. Ti måneder senere
får Sten symptomer på, at tumoren er begyndt at vokse igen. Da han som led i
et forsøg allerede har fået den behandling, man normalt bruger ved tilbagefald,
er der desværre ikke flere tilbud til ham, og han bliver erklæret terminalpatient.
”Han fik lammelser i hele højre side af kroppen, og han begyndte at miste sproget. Det var her vores problemer for alvor begyndte. Det er fortvivlende ikke
at kunne udtrykke sig, og det er fortvivlende ikke at kunne forstå, hvad det er,
ens kære gerne vil udtrykke. Det skar mig i hjertet, når jeg efter flere forgæves
forsøg oplevede en mand, der trak på skulderen og opgav at forklare, hvad det
var, han ville,” fortæller Karen.
Udover de fysiske symptomer har Sten også generelt indlæringsbesvær. Han
lærer fx aldrig navnet på diagnosen, at gå med stok eller at flytte sig fra kørestolen til seng eller sofaen.
”Det var frygteligt frustrerende. Han væltede og faldt, når han forsøgte at gå
med stok. Og han kaldte altid på mig, når han skulle flyttes fra kørestolen til fx
sofaen. Han prøvede aldrig selv eller spurgte, om jeg kunne lære ham at gøre
det. Fysisk ville han sagtens kunne flytte
sig. Men han kunne ikke lære det, fordi tumoren sad det specielle sted i hjernen. Jeg
var ved at gå ud af mit gode skind og kunne
blive irriteret på ham over, at han ikke kunne eller prøvede på det,” erkender Karen.

”Man sætter sig
selv og sit liv på
stand by.”
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”De 14 dage på hospice
blev redningen for vores
datter og mig.”

Jeg mistede min ægtemand
Langsomt ændrer balancen i Karen og Stens forhold sig, og en dag erkender
Karen, at hun ikke længere forholder sig til Sten som ægtemand, men mere
som et barn.
”Jeg mistede min ægtemand i takt med, at han havde mere brug for mig.
Ændringen begyndte første gang, jeg skulle hjælpe ham på toilettet. Det var
meget grænseoverskridende - fordi han var min mand. Efter den dag var vi ikke
intime mere. Det skyldtes også jeg blev mere forsigtig, fordi han nemt fik epileptiske anfald. I stedet blev det mere til ømhed fra min side, som han dog ikke
gengældte. Jeg blev udelukkende hans plejer,” forklarer Karen.
Sten bliver mere passiv og apatisk. Han gengælder ikke kærtegn og ømhed,
hverken fra Karen eller deres datter.
”Han havde jo en rask arm, men han strøg for eksempel hverken mig eller vores
datter over kinden eller på nogen anden måde viste at han elskede os. Jeg
vidste godt, at det var fordi, han var syg, og fordi han levede i sin egen verden,
men det er svært at vise ømhed til en person, der ikke modtager,” fortsætter
Karen.

Som en teenager
Stens hjernetumor påvirker i høj grad hans personlighed. Han bliver jaloux,
egocentreret og mister situationsfornemmelsen.
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”Jeg sagde ofte til ham: Det sagde du bare ikke. Men han havde mistet sit sociale filter og fornemmelsen for, hvad man kan og ikke kan. Hvis jeg var med ham
ude, kunne jeg gribe ind og glatte ud. Hvis nogen henvendte sig til ham, overtog
jeg nogle gange samtalen, så det ikke gik galt. Jeg var hele tiden på vagt, så
han ikke tabte for meget ansigt,” siger Karen.
Efterhånden kan Sten ikke længere finde ud af at betjene det anselige antal
fjernbetjeninger, der ofte findes i et hjem - han kan ikke længere styre TV og
musikanlæg. Det fratager ham den sidste styring og glæde han har, nemlig at
lytte til musik. Det gør ham så afmægtig, at han bliver vred og giver Karen skylden. Fordi hans sprog er meget begrænset og unuanceret, bliver hans ordvalg
ubehageligt og voldsomt.
”Vores hjemmeboende teenagedatter var på det tidspunkt i gang med at skrive
en vigtig opgave i gymnasiet, og det gik en dag helt galt, da han råbte ad
mig. Hun blev vred og skældte ham ud, fordi han skældte mig ud. Vores datter
meddelte fortvivlet, at hun ikke kunne skrive opgave med en far, der hele tiden
råbte og skældte ud. Hun havde brug for ro for at kunne koncentrere sig. Det
var i forvejen svært for hende med en dødssyg far”, fortæller Karen, som stod i
et svært dilemma.
”Jeg skulle sende enten vores datter eller min mand ud af huset - en af dem
måtte væk for at give hende ro til at skrive sin opgave og skabe ro i huset. Heldigvis havde min mand, inden han mistede sproget, sagt til mig, at han stolede
på, at jeg vidste bedst, og derfor
kunne bestemme, hvad der skulle
ske med ham. Han havde på den
måde på forhånd afgivet informeret samtykke,” fortsætter Karen.

”Det er svært at vise
ømhed til en person,
der ikke modtager.”
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Hospice er også for de pårørende
Karen vælger at ringe til kontaktsygeplejersken i Det Palliative Team, som tilbyder Sten en plads på hospice dagen efter.
”De 14 dage på hospice blev redningen for vores datter og mig. Hun fik skrevet
en god opgave, og jeg fik sovet. Da Sten boede hjemme, vågnede jeg hele tiden.
Han skulle vendes i løbet af natten og jeg var meget opmærksom på hans lyde
og bevægelser i løbet af natten. Jeg var i alarmberedskab 24 timer i døgnet,”
forklarer Karen og fortsætter:
”Jeg fik indhentet lidt social aktivitet; kom til en venindes fødselsdag og besøgte
nogle venner. Vi kom jo normalt ingen steder. Man glemmer sig selv i sådan et
forløb. Man sætter sig selv og sit liv på stand by. Jeg benyttede også tiden til at
få mere styr på mit fremtidige liv - både det nære og lidt mere fjerne via samtaler med personalet på hospice.”
Sten kommer hjem igen efter 14 dage. Det bliver han så positivt overrasket
over, at han blomstrer op. Karen får hjælp til Stens daglige pleje, så hun kan
koncentrere sig om det huslige og få lidt tid til sig selv. Sten får også en besøgsven, så Karen kan komme ud af huset og deltage i en pårørendegruppe. Sten
får to gode måneder hjemme, inden han igen kommer på hospice.
”Opholdet gav vores familie 11 dage i et dejligt omsorgsfyldt miljø, hvor vi alle
fik støtte, omsorg og kærlig pleje - det særlige ved hospice er, at der ikke bare
gives omsorg for patienten, men også for de pårørende. Det giver det overskud
man har brug for, når man skal tage afsked med en elsket person,” fortæller
Karen.
Sten døde i juli 2011.
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Rettigheder og økonomi
Der findes en række muligheder for hjælp og støtte til dig som pårørende både til at klare hverdagen og til at tage vare på dig selv. Din pårørende kan få
behov for pleje, den økonomiske situation i familien kan blive påvirket eller du
kan have brug for at tale med en psykolog om din situation.

Privatøkonomi
Sygdommen kan gøre det vanskeligt for din ægtefælle og samlever at passe et
fuldtidsarbejde. Alt afhængig af hans/hendes ansættelsesforhold vil der være
mulighed for løn under sygdom. Er din pårørende selvstændig eller får han eller
hun ikke fuld løn under sygdom, kan I få økonomisk hjælp. Hvis du er i tvivl eller
har spørgsmål til fx mulighederne for hjemmehjælp, tilskud, legatstøtte etc.,
kan du spørge din læge, din lokale kræftrådgivning eller en af kommunens sagsbehandlere. De fleste af landets sygehuse har også socialrådgivere tilknyttet,
der kan hjælpe dig.

Pasningsorlov
Du har mulighed for at tage orlov fra dit arbejde til at passe din pårørende –
uanset om han eller hun er et familiemedlem eller en ven.
Pasningsorlov giver dig mulighed for at passe din pårørende i op til 6 måneder
med mulighed for forlængelse i yderligere 3 måneder. Følgende betingelser skal
være opfyldt for, at du kan få pasningsorlov:
•
•
		
•
•

Din pårørende bor i eget hjem.
Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller
plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde.
I er enige om at etablere pasningsforholdet.
Der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at du passer din pårørende.

I lighed med barselsorlov har din arbejdsplads pligt til at give dig pasningsorlov.
Under pasningsorlov ansættes og aflønnes du af den kommune, hvor pasningen foregår. Du kan få flere oplysninger hos din kommune.
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Hjælp fra kommunen
Når du har pasnings- eller plejeorlov (læs om plejeorlov på side 46), kan du
få hjælp og aflastning fra kommunen. Kommunen kan stille hjemmehjælp til
rådighed til hjælp med pleje af din pårørende og til praktiske gøremål. De kan
sætte aflastningstid ind, så du kan få lidt tid til dig selv eller give aflastning i
form af korte ophold på plejehjem eller sygehus. Det er vigtigt, at indgå aftalerne om aflastning, når aftalen om orlov indgås.

Ledsageordning
Har din pårørende betydelig og varig nedsat funktionsevne, kan det være en
hjælp i dagligdagen at få bevilget en ledsageordning. Er din pårørende under 67
år, kan han eller hun få bevilget 15 timers ledsagelse om måneden. Du kan få
nærmere oplysninger om ordningen hos din kommune.

Værge
Din pårørende kan have brug for en værge, hvis der er risiko for at han eller hun
vil blive (økonomisk) udnyttet, eller han eller hun ikke længere er i stand til at
træffe beslutninger. En værge vil handle på din pårørendes vegne og varetage
de spørgsmål, der er omfattet af værgemålet. Der er en række betingelser, som
skal opfyldes, for at et værgemål kan indgås:
• Din pårørende skal have et alvorligt svækket helbred.
• Dette skal gøre, at han eller hun ikke kan træffe beslutninger.
• Din pårørende skal have et aktuelt behov for en værge.
Både familiemedlemmer og andre med relation til din pårørende kan blive
værge. Det er Statsforvaltningen, der beskikker værgen. Du kan læse mere om
værgemål på www.statsforvaltningen.dk.
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Psykologhjælp
Som pårørende kan du få tilskud til samtaler hos en privatpraktiserende psykolog. Efter henvisning fra din læge kan du få tilskud til maksimalt 12 samtaler.
Tilskuddet udgør 60 % af det normale honorar. Din læge kan henvise dig op
til 12 måneder efter din pårørende har fået sin diagnose. Nogle sygehuse har
ansat psykologer, der kan støtte og vejlede, ligesom du kan få psykologisk støtte
hos din lokale kræftrådgivning.

Her kan du få hjælp
Kontakt din kommune for yderligere information om
dine rettigheder som pårørende. Desuden kan du få
rådgivning hos:
• Kræftens Bekæmpelse: www.cancer.dk
• HjernetumorForeningen:
		 www.hjernetumorforeningen.dk
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Bitten, som mistede sin far til glioblastom

”Tidligere har vi haft en meget traditionel fordeling af
rollerne herhjemme. Jeg fiksede ting, og hun tog sig af
det huslige. Nu må jeg klare det hele. Heldigvis er der
andre ting, hun stadig kan. Vi nyder eksempelvis at gå
ture i skoven.”
Leo, gift med Inga, som har glioblastom

”Han fik lammelser i hele højre side af kroppen, og han
begyndte at miste sproget. Det var her vores problemer
for alvor begyndte. Det er fortvivlende ikke at kunne
udtrykke sig, og det er fortvivlende ikke at kunne forstå,
hvad det er, ens kære gerne vil udtrykke.”
Karen, som mistede sin mand til glioblastom

Molecule Consultancy 01-12-2014

”Jeg orkede ikke at åbne op over for mange forskellige
mennesker. Jeg havde kun brug for enkelte, der ville
lytte. Dem gjorde jeg til gengæld stor brug af. For du
kan ikke klare det alene.”

