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Ny håndbog for pårørende til hjernekræftpatienter 
 
Når ens nærmeste får diagnosen hjernekræft, står man som pårørende pludselig midt i en helt ny, kaotisk og 
skræmmende livssituation. Man føler sig måske overvældet og magtesløs og har svært ved at finde hoved og hale 
i sin pårørendes sygdom og den behandling, han eller hun skal i gang med. En ny håndbog udarbejdet af eksperter 
skal hjælpe de pårørende i den svære situation. 
 
”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.” 
 
”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.” 
 
Så hudløst ærligt beskriver to pårørende til hjernekræftpatienter deres nye livssituation, efter deres nærmeste fik 
stillet diagnosen glioblastom, i den nye bog ”Håndbog for pårørende til glioblastom patienter”. Glioblastom er den 
mest ondartede form for kræft i hjernen. 
 
Viden om sygdommen og gode råd 
Overlæge, dr. med. Hans Skovgaard, Rigshospitalet, er en af de fem eksperter, der har siddet i fagredaktionen til 
håndbogen: 
 
”Mange oplever, at sygdommen ændrer samspillet mellem den syge og den pårørende. Det 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. Man er måske bange og bekymret 
og kan føle sig helt alene. Men heldigvis findes der steder, hvor pårørende kan få hjælp og rådgivning,” fortæller han 
og fortsætter: 
 
”Det er vores håb, at denne håndbog kan bidrage til, at 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.” 
 
Håndbogen indeholder nyttig viden om, hvordan man bedst muligt støtter og hjælper sin pårørende i 
behandlingsforløbet. Og hvordan man håndterer de følelser og problemstillinger, man ofte oplever i parforholdet og 
familien, når ens mand, kone, far, mor eller anden nær pårørende pludselig bliver ramt af glioblastom. Desuden er 
der information om pårørendes rettigheder og økonomisk hjælp. 
 
Håndbogen udleveres til pårørende til glioblastompatienter på de behandlende afdelinger, og den kan også 
rekvireres via HjernetumorForeningen. Den er udarbejdet med økonomisk støtte fra medicinalfirmaet Roche a/s. 
 


