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Denna sjukvårdsregionala rapport beskriver de utmaningar och förslag på insatser, 
utöver de som beskrivs i den nationella delen, som framkommit i en 
sjukvårdsregional genomgång utifrån direktiven om barncancersatsningen i 
överenskommelsen för 2019.   

Johan Arvidson, pensionerad barnonkolog, har haft huvudansvaret för Uppsala-
Örebros rapport och har under arbetets gång involverat RCC:s vårdprocessgrupp 
för barnonkologi för sjukvårdsregionala aspekter, andra yrkeskategorier som möter 
patientgruppen samt vuxensidan för synpunkter kring övergång till vuxenvård och 
uppföljningsverksamhet. Även verksamhetscheferna vid barnklinikerna har fått 
möjlighet att komma med synpunkter. Rapporten har skickats på remiss till berörda 
instanser och har därefter reviderats utifrån inkomna remissvar. 
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BAKGRUND 

Uppsala-Örebros sjukvårdsregions organisation 

Barncancervården i sjukvårdsregionen gäller alla ingående regioner förutom Värmland, som 
samarbetar med barnonkologiskt centrum i Göteborg. Övriga regioner (Dalarna, Gävleborg, 
Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro) skickar sina patienter till barnonkologiskt centrum 
i Uppsala. Regionerna erbjuder dock kompletterande barnonkologisk verksamhet av olika 
komplexitetsgrad. De sex sjukhusen är Falu lasarett, Gävle sjukhus, Hudiksvalls sjukhus, 
Mälarsjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro och Västmanlands sjukhus Västerås. Dessa 
kommer i rapporten fortsättningsvis benämnas länssjukhus. Befolkningsunderlaget är 1,8 
miljoner och omkring 60 barn per år insjuknar i cancer.  

Alla barn i sjukvårdsregionen som har misstänkt cancersjukdom kommer till barnonkologiskt 
centrum i Uppsala för diagnostik och behandling. Utvärderingar, såsom radiologiska 
undersökningar, benmärgsundersökningar och vissa blodprover, analyseras och granskas i 
Uppsala. Barnonkologiskt centrum utför även varje år cirka fem stamcellstransplantationer på 
barn.  

All intensiv cytostatikabehandling ges i Uppsala, men mindre omfattande cytostatikabehandlingar 
ges på länssjukhus. Eftersom tillgången på barnonkologisk kompetens kan variera över tid vid 
länssjukhusen blir det dock ibland nödvändigt att ge även mindre komplicerade behandlingar i 
Uppsala. Den inneliggande vården mellan behandlingar, exempelvis vid neutropen feber, sker på 
länssjukhus. Efter avslutad behandling sker också de flesta kontroller på länssjukhus. Alla 
röntgenbilder bedöms dock även i Uppsala, där beslut om fortsatt kontroll sker.   

Samtliga länssjukhus har barnonkologiskt ansvariga läkare och sjuksköterskor, och varje år hålls 
regionmöten där läkare, sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal deltar. All vård och 
behandling av barncancerpatienterna på länssjukhusen sker i nära samarbete och dialog med 
Uppsala. Barnonkologiska avdelningen i Uppsala har en omfattande telefonsupport dygnet runt, 
där barnonkologiskt ansvariga i regionen kan rådgöra om behandling.   

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har sedan 2012 haft en vårdprocessgrupp inom 
barnonkologi. Det övergripande syftet för gruppen är att leda och samordna arbetet med att 
utveckla, effektivisera och förbättra vårdprocesserna för patienter och deras familjer i Uppsala-
Örebro sjukvårdsregion. Gruppen består av representanter från Barnonkologiskt centrum i 
Uppsala och av läkare och sjuksköterskor från de länssjukhus som deltar i barncancervården samt 
patient- och närståndeföreträdare. 
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KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSLÄGET 

Förslag till sjukvårdsregionala insatser:  

• Öka grundbemanningen på barnonkologiskt centrum, Uppsala  

• Skapa en vidareutbildning för personalansvariga i sjukvårdsregionen med syfte att 
bibehålla personalkompetens och underlätta rekrytering samt att initiera ett nätverk för 
dessa för utbyte av erfarenheter och framtagande av gemensamma lösningar.  

• Utred aktuell kompetensförsörjning för bristyrken inom barnneurospecialiteter såsom 
neuropsykolog, barnpsykolog samt barnneurolog, och vilka resurstillskott som behövs för 
att bedriva rehabilitering av barn med förvärvade hjärnskador efter barncancerbehandling 
enligt det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning. 

• Stimulera vidareutbildning i neuropsykologi för anställd psykolog (bör bekostas av 
huvudman).   

Bakgrund: 

Vårdprocessgruppen för barnonkologi vid RCC Uppsala Örebro utgav 2017 ett dokument med 
titeln Resursförsörjning Barnonkologi RCC Uppsala-Örebro (bilaga 1), vilket RCC styrgrupp ställt sig 
bakom. Där finns en detaljerad beskrivning över vilka kompetenser som behövs regionalt för att 
bedriva en säker och hållbar barnonkologisk vård. I samband med denna gjordes också en 
bedömning av aktuell kompetens på länssjukhusen och barnonkologiskt centrum. 
Kompetensförsörjningsläget har under september 2019 uppdaterats inför den aktuella rapporten 
(bilaga 2). 

Sammanfattning av läget i våra sex landsting, sju sjukhus 

Uppsala: Alla barn i sjukvårdsregionen (förutom patienter från Värmland) får hela eller delar av 
sin vård vid barnonkologiskt centrum i Uppsala. När resurser saknas på länssjukhusen måste det 
finnas på centrumet. Det finns person/er inom varje yrkeskategori i Uppsala, men 
bemanningsmålet/antalet har inte uppnåtts, och remisser kan behöva avvisas eller plats kan 
saknas på avdelningen. Underförsörjning gäller sjuksköterskor alla kategorier, barnneurolog, 
neuropsykolog, lekterapeut, där ingen ljusning ses i ett femårsperspektiv. Underbemanning väntas 
de närmaste fem åren av barnonkolog, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped. 
Situationen på barnonkologen är allvarlig. Flera patienter skickas i dagsläget till övriga 
barnonkologiska centra på grund av personalbrist. Resursbristen beskrivs även under sektionen 
om kartläggning av vårdprocesserna. 

Övriga sjukhus: På läkarsidan saknas täckning av barnneurologisk kompetens och 
utbildningsplatserna är inte fulltecknade. Flera sjukhus har för få barnonkologiansvariga 
barnläkare. Det råder en generell sjuksköterskebrist, särskilt sjuksköterskor med specialisering 
inom barn- och ungdomsvård samt med påbyggnad inom barnonkologi. Vid alla sjukhus saknas 
neuropsykologer och för alla utom i Örebro väntas situationen vara tuff kommande fem år. 
Psykologer saknas eller underbemanning väntas på fem av sjukhusen. Även om tillgången till 
kurator vid alla sjukhus uppges vara bra så uppger flera sjukhus att antalet tjänster skulle behöva 
utvidgas på grund av ett ökat behov av psykosocialt stöd. 
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KVALITETSFÖRBÄTTRING I VÅRDEN 

Rehabilitering 

Förslag till sjukvårdsregionala insatser:  

• Skapa en individuell rehabiliteringsplan, förslagsvis på 1177.se, med syfte att underlätta 
rehabiliteringsinsatserna genom att öka kommunikation, samordning, delaktighet och 
utvärdering inom ett rehabiliteringsområde där många professioner och institutioner skall 
samarbeta, även över länsgränser och vid överföring mellan barn- och vuxenvård. 

• Initiera hälsoekonomiskt projekt kring rehabilitering för att se vilka kostnader utebliven 
rehabilitering innebär samhällsekonomiskt.  

• Skapa förutsättningar för kontaktsjuksköterskan att utföra sitt uppdrag. 

• Utbildning och handledning kring det psykosociala stödet för de yrkeskategorier som 
möter barn och deras familjer. 

Bakgrund: 

En stor del av de personer som har eller haft barncancer har ett stort rehabiliteringsbehov som 
det idag saknas resurser att tillgodose. Den långsiktiga kostnaden för att inte sätta in 
rehabiliterande insatser är uppskattningsvis hög i form av till exempel ökad arbetslöshet och 
sjukskrivning (även för familjemedlemmar). Kontaktsjuksköterskan har många betydelsefulla 
roller bland annat inom rehabilitering och det bör eftersträvas att det inrättas 
kontaktsjuksköterska vid varje mottagning som behandlar barn med cancer. Denna skall också få 
tid att sköta sitt uppdrag efter att ha genomgått lämplig utbildning. Kontaksjuksköterskan är 
bland annat en viktig resurs i det psykosociala stödet. När resurser för kontaktsjuksköterskor, 
psykologer och kuratorer saknas får andra yrkeskategorier kring det cancersjuka barnet och dess 
familj bistå med psykosocialt stöd, till exempel lekterapeuten. 

Förvärvade hjärnskador 

Förslag till sjukvårdsregionala insatser:  

• Centralisering av diagnostik av förvärvade skador genom att ekonomiskt stödja 

landstingen i sjukvårdsregionen med avsikt att utjämna skillnader i utnyttjandet av Folke 

Bernadotte regionhabilitering för rehabilitering av barn och ungdomar efter 

cancerbehandling i barnaåren.   

• Utred förutsättningar för att inrätta särskild mottagning inom vuxenrehab (lokal eller 

sjukvårdsregional) för bedömning av rehabiliteringsbehov hos vuxna med förvärvad 

hjärnskada i barnaåren.   

Bakgrund: 

Förslagen syftar alla till en förbättrad rehabilitering av barn och vuxna med förvärvad hjärnskada 
antingen efter behandling för hjärntumör eller efter annan barnonkologisk behandling. Dessa 
patienter är idag underförsörjda vad gäller kognitiv och psykosocial rehabilitering, vilket i hög 
grad påverkar deras funktion i skola och samhälle. Se även förbättringsförslag under sektionen 
om kompetensförsörjningsläget och sektionen om kvalitetsförbättring i vården. 
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Alla som diagnosticeras med hjärntumör i sjukvårdsregionen bedöms av neuropsykolog i Uppsala 
tre månader efter diagnos, därefter vid 2 och 5 år efter diagnos, samt om behov uppstår under 
tiden. Bedömningen kommuniceras till skola, anhöriga och hemklinik. På Akademiska sjukhuset 
deltar neuropsykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut (specialpedagog saknas). Ibland krävs en 
större utredning och neuropsykologen rekommenderar i dessa fall utredning på Folke Bernadotte 
regionhabilitering, FBH, i Uppsala.  

FBH genomför idag utredningar om rehabiliteringsbehov efter förvärvad hjärnskada som en följd 
av cancer i barnaåren. Där finns utöver psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut också logoped, 
barnneurolog och specialpedagog. Men antalet patienter står inte i proportion till det uppskattade 
behovet. Antalet överlevande patienter uppskattas till sexton per år i sjukvårdsregionen, varav 
hälften är låggradiga tumörer. Tre av fyra uppskattas ha ett rehabiliteringsbehov. Behovet bör 
omvärderas tex vid stadiebyte i skolan. Förvärvade hjärnskador efter annan barnonkologisk 
behandling är inte inräknade, tex infektioner, helkroppsbestrålning vid stamcellstransplantation 
eller CNS-inriktad leukemiterapi.  

Under sju år, 2012–2018, innebär detta att åttiofyra barn borde ha utretts för att bedöma behovet 
av rehabiliteringsstöd. Enbart nitton barn som behandlats för hjärntumör har varit remitterade till 
FBH under denna tid. Om tillströmningen av patienter skulle öka motsvarande det tänkta 
behovet, så finns det en liten reservkapacitet på FBH, men inte i den utsträckning som behövs. 
Representanter för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom barnonkologi uppger 
dessutom att det råder brist på mottagande professioner för att utföra rekommenderade 
rehabiliteringsinsatser på hemorten. 
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SAMORDNING MELLAN LANDSTING 

Förslag till sjukvårdsregionala insatser:  

• Formalisera och modernisera kommunikationsvägar mellan barnonkologiskt centrum och 
länssjukhus. 

• Upprätta styrdokument angående praktiska förutsättningar och familjestöd för familjer 
som kommer från sjukvårdsregionen och behandlas på barncancercentrum i Uppsala. 

Bakgrund: 

Den barnonkologiska patienten har många övergångar mellan sjukhus och kliniker (se 
processkarta, bilaga 3). En bra kommunikation mellan de involverade sjukhusen och patienten 
med familj är avgörande för en fungerande vård. Utökat användande av moderna tekniker, till 
exempel videokonferens, ökar möjligheten till kontinuitet i den givna vården och ger tryggare 
patienter, familjer och vårdpersonal (när alla får samma information samtidigt), utan att patienten 
med familj behöver resa långa sträckor för relativt korta samtal. Videokonferens möjliggör även 
för länssjukhusen att delta vid multidisciplinära konferenser. I brist på ett gemensamt 
journalsystem skulle nationella patientöversikten (NPÖ) kunna nyttjas mer. För att ytterligare 
underlätta kommunikationen, men också för att bidra till en mer jämlik vård bör ett gemensamt 
styrdokument kring praktiska riktlinjer vid Uppsala-vistelser upprättas. Idag skiljer sig riktlinjer 
mellan landsting. 
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SAMORDNING MELLAN BARN- OCH VUXENVÅRD 

Långtidsuppföljning efter barncancer upp till 18 års ålder 

Förslag till sjukvårdsregionala insatser:  

• Utred förutsättningar för en uppföljningsmottagning för färdigbehandlade patienter vid 
13 års ålder på Barnonkologiska mottagningen Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.  

• Ta fram en uppföljningsmall för screening av sena komplikationer för varje 
färdigbehandlad patient i syfte att underlätta uppföljning och att upptäcka komplikationer 
tidigare. 

Bakgrund: 

Vid omkring 18 års ålder hålls ett överföringsbesök mellan barn- och vuxenvården. Då 
sammanfattas sjukdomen, detaljer i behandlingen överförs i SALUB-registret och 
uppföljningsbehov dikteras. Det ges då också tillfälle att kontrollera att de 
screeningundersökningar som skall utföras enligt det nationella vårdprogrammet är planenligt 
utförda. Det är inte ovanligt att rekommenderade undersökningar inte har genomförts. 13 års 
ålder är en avgörande ålder för bedömning av tillväxt, pubertetsutveckling, skolfunktion och 
psykosocial funktion. Genom en uppföljningsmottagning vid 13 år skulle komplikationer kunna 
upptäckas tidigare och insatser sättas in innan problemen växer sig större samt att förbereda inför 
överföringsbesöket vid 18 år. 

Långtidsuppföljning efter barncancer efter 18 års ålder 

Förslag till sjukvårdsregionala insatser:  

• Ta fram en införandeplan och konsekvensanalys för en gemensam sjukvårdsregional 
uppföljningsmottagning (UFM) för personer över 18 år som haft barncancer. 
Mottagningen skulle täcka all barncancer, det vill säga hjärntumörer, solida tumörer och 
hematologiska maligniteter. Målet är att uppfylla rekommendationerna i det Nationella 
vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer. Arbetet bör innefatta en 
inventering över hur uppföljningen ser ut idag för olika cancerdiagnoser samt vad som 
inte följs upp enligt vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer (GAP-
analys). Patientvolymer bör uppskattas, flöden beskrivas (vad ska göras centralt och vad 
kan remitteras till hemlandstingen) samt behov av kompetenser och resurser listas. Vidare 
bör projektet ta fram förslag på hur en gemensam uppföljningsmottagning bör 
organiseras och struktureras bla med beskrivning av det administrativa stödet som krävs 
(tex kallelse- och remitteringssystem, SALUB-registrering). 

• Utbildning av personal som ska arbeta med uppföljning, tex studieresor till andra 
uppföljningsmottagningar, konferenser och planeringsinternat. 
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Bakgrund: 

Vid onkologen (vuxensidan) på Akademiska sjukhuset finns redan seneffektmottagningen/ 
uppföljningsmottagningen för personer som haft hjärntumörer eller andra solida tumörer i 
barndomen. Dock täcks i dagsläget inte de hematologiska maligniterna av denna mottagning. Alla 
kallas till fysiskt besök vid ca 23 års ålder beroende på vad som framkommer vid 
överföringsbesöket vid 18 år. En stor del av patienterna kommer bara en gång. I övrigt fungerar 
mottagningen virtuellt, den remitterar för screening av organfunktion till hemlandstingen enligt 
vårdprogram, mottar remissvar och svarar ut till patienterna. Erfarenheten från denna 
mottagning säger att det är viktigt att det finns en funktion som koordinerar uppföljning för hela 
sjukvårdsregionens patienter. Hjärntumörpatienter, men även patienter med andra cancerformer, 
uppvisar ofta neurokognitiva problem och det är svårt att hitta mottagare dit man kan remittera. 
Uppföljningsmottagningen tar i dagsläget emot tre patienter per vecka (en halvdag).  
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BARNS OCH FÖRÄLDRARS EGNA ERFARENHETER 
OCH ÅSIKTER 

Förslag till sjukvårdsregionala insatser:  

• Ökad och systematisk användning av PREM-enkäter och dess resultat i 
sjukvårdsregionen för förbättringsarbete på kliniknivå. 

• Implementering av PROM-enkät i sjukvårdsregionen när nationell sådan finns tillgänglig. 

• Initiera projekt med syftet att ta fram förslag på hur barns och ungdomars erfarenheter 
och synpunkter bör ingå i lednings- och kvalitetsarbetet på sjukhusen och inom 
barnonkologin.  

 

Bakgrund: 

Patientrapporterade utfallsmått, PREM och PROM, är viktiga för utvecklingsarbete på nationell, 
sjukvårdsregional och lokal nivå. Idag saknas PROM-enkäter nationellt inom barncancervården, 
det vill säga enkäter som ger svar på de patientrapporterade mått som mäter patientens syn på sin 
sjukdom och hälsotillstånd. Det finns dock erfarna personer i sjukvårdsregionen som skulle 
kunna involveras i ett nationellt arbete. 

Under åren har flera PREM-enkäter, det vill säga enkäter som ger svar kring patientens och 
familjens upplevelse av vården, genomförts i Uppsala. Svaren har inte systematiskt använts i 
förbättringsarbetet. Förslagslåda finns på avdelningen vid barnonkologiskt centrum och via 
Barncancerappen Uppsala kan familjen lämna åsikter, även anonymt. Sedan hösten 2015 finns 
”Unga expertråd” på Akademiska sjukhuset. Det finns två övergripande råd (tonår och 
barn/föräldrar) och tre diagnosspecifika (cystisk fibros, barnonkologi och diabetes) som leds av 
sjukhusets barnrättsombud (https://ungaexperter.se). 
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KARTLÄGGNING AV VÅRDPROCESSERNA 

Kartläggning av vårdprocesserna 

Förslag till sjukvårdsregionala insatser:  

• Öka grundbemanningen och vårdplatser på barnonkologiskt centrum, Uppsala  

• Skapa utbildningsmaterial om symptom på hjärntumör hos barn för spridning i 
primärvård och under specialistläkarutbildning till allmänläkare för att korta ledtider till 
diagnos. 

• Öka kunskapen om symtom vid olika cancersjukdomar på förskolor, skolor och bland 
föräldrar. 

• Skapa möjligheter till auskultation för sjukvårdsregionens läkare och sjuksköterskor vid 
barnonkologist centrum. 

• Cytostatikautbildning utgående från barncancercentrum i Uppsala för personal i 
sjukvårdsregionen.  

• Ta fram fördjupad kartläggning kring hjärntumörprocessen. 

• Ta fram en sjukvårdsregional rutin som uppmanar alla sjukhus att barn som remitteras till 
annan vårdinrättning från andra kliniker än barnkliniken måste informera barnkliniken 
om patienten. 

• Förtydliga för de enheter i Stockholm som utreder eller behandlar barn med 
tumörsjukdomar att de behöver kontakta hemsjukhuset för att informera om att 
patienten är remitterad dit för behandling (St Eriks sjukhus, retinoblastom), alternativ att 
utredning är utförd (tumörortopeden Karolinska, sarkom). 

Bakgrund: 

En processkarta, bilaga 3 är framtagen för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Den är övergripande 
och gäller för alla barncancerdiagnoser. Syftet är att illustrera patientens väg genom alla 
behandlingssteg, över landstingsgränser och kliniker samt att identifiera utmaningar och 
förbättringsområden i processen. Vissa behandlingar gäller inte alla diagnoser. Kartan visar bland 
annat på det stora antalet övergångar patienten har mellan Uppsala och länssjukhus och även 
mellan kliniker i Uppsala, se sektion om samordning mellan landsting för förslag kring förbättrad 
kommunikation.  

Det finns behov av en höjd grundbemanning på barncancercentrum på grund av en alltmer ökad 
komplexitet i behandlingar, stamcellstransplantation på avdelning och brist på BIVA-platser. 
Dessutom bör ett ökat antal vårdplatser öppnas, dels av skälen ovan men också på grund av ökat 
antal patienter när patienter vid Skandionkliniken behöver konkomitant cytostatikabehandling 
med påföljande vårdbehov av komplikationer. 

Sjuksköterskorna behöver en rimlig arbetsbörda och mer tid för återhämtning. Teamarbete bör 
prioriteras. En höjd grundbemanning ökar också möjlighet till utbildning både lokalt och 
deltagande vid konferenser.  Det finns ekonomiskt stöd för auskultationsveckor på 
barnonkologiskt centrum men få kan utnyttja detta på grund av sjuksköterskebristen. 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

13 
 

På grund av resursbrist sker idag en snabb omsättning av vårdplatser, vilket innebär att mindre 
tid finns tillgänglig för att vid diagnos ge information om onkologiskt upplägg för patient och 
familj. Den initiala kommunikationen behöver bli bättre för att det ska bli bättre och mindre 
resurskrävande under resterande vårdförlopp.  

Möjligheten att utföra specifika cytostatikakurer varierar mellan de olika sjukhusen i 
sjukvårdsregionen. Den första cytostatikakuren startar alltid i Uppsala, men därefter tar 
länssjukhusen över flera av kurerna. På grund av kompetensbrist i sjukvårdsregionen ges för 
tillfället allt fler behandlingar vid barnonkologiskt centrum, vilket innebär ökade personalkrav i 
Uppsala. För närvarande råder även sjuksköterskebrist i Uppsala (se 
kompetensförsörjningsanalys, bilaga 2), vilket innebär att patienter skickas till andra 
barnonkologiska centra i Sverige för specifika behandlingar. 

För att möjliggöra ett förbättrat omhändertagande av barn med hjärntumör bör en fördjupad 
kartläggning av hjärntumörprocessen göras. Med ett delat huvudansvar, mellan barnneurolog och 
barnonkologiansvarig läkare, riskerar patienter hamna mellan stolarna.  

För vissa diagnoser, till exempel retinoblastom och sarkom, kan omhändertagandet förbättras. 
Stora glapp har uppstått när ortoped, ögonläkare, gynekolog, öronläkare med flera har utrett eller 
remitterat barn utan att barnklinikerna haft vetskap om patienterna.  

Palliativ vård 

Förslag till sjukvårdsregionala insatser:  

• Utbildningsinsats för de palliativa teamen om barn för att öka tryggheten i teamen och 
förbättrat omhändertagande med syftet att göra palliativ vård i hemmet tillgänglig för hela 
sjukvårdsregionens patienter. Utbildningen ska utformas utifrån det kommande nationella 
vårdprogrammet om palliativ vård för barn. 

• Öka kunskapen generellt om palliativ vård för barn för sjukvårdspersonal inom landsting 
och kommun. 

• Stimulera specialistutbildning inom palliativ vård för barncancervårdens läkare och 
sjuksköterskor.  

• Öka samarbetet med de palliativa konsultteamen  

• Öka täckningsgraden av barn i det palliativa registret för att möjliggöra 

förbättringsarbeten. 

Bakgrund: 

Palliativ vård i hemmet för barn finns i väldigt olika utsträckning i sjukvårdsregionens landsting. 
Stor förbättring har skett efter den genomgång av alla landsting och kommuner i 
sjukvårdsregionen som RCC:s vårdprocessgrupp för barncancer gjorde 2013. I vissa 
landsting/kommuner finns dock fortfarande ingen beredskap för denna sällanhändelse. Ett 
motstånd ses hos viss personal både inom kommun och landsting beroende på osäkerhet inför 
att arbeta med svårt sjuka barn och ungdomar. 
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BILAGA 1 
 

Vårdprocessgruppen för barnonkologi  

 

 

Resursförsörjning Barnonkologi 
RCC Uppsala-Örebro 

 

Bakgrund 

I Sverige insjuknar ca 300 barn varje år med cancer. Den övergripande 5-års-överlevnaden är ca 

75%. Behandling av cancer varierar mellan olika cancerdiagnoser, men innefattar generellt 

cellgifter, operation och strålning. All behandling sker via behandlingsprotokoll som är 

kopplade till forskningsstudier för att fortsätta utveckling av behandlingen, överlevnaden och 

minska bieffekter. 

Diagnostik och behandling styrs från något av Sveriges sex barnonkologiska Center (Göteborg, 

Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala). Behandlingarna för cancer är generellt långa 

(cellgiftsbehandlingen för Akut Lymfatisk Leukemi, ALL, är 2,5 år). Cellgiftsbehandling består 

av olika långa (snabba injektioner till infusion i flera dagar) och olika intensiva kurer som sker 

på sjukhus, och långvariga tablettbehandlingar som sker i hemmet. Därutöver regelbundna 

kliniska och laboratoriemässiga kontroller. Biverkningarna av cellgiftsbehandlingar är många 

och allvarliga med bland annat illamående, nutritionsproblem, smärta och uttalad risk för 

infektioner. Dessa biverkningar leder ofta till behov av sjukhusvård.  

Då behandlingarna är långa, kontrollerna är täta och biverkningarna uttalade och behovet av 

sjukvårdskontakt och sjukhusvård är regelbunden är det av stor vikt att patienter och familjer 

har möjlighet att vara så nära sin hemmiljö som möjligt. Detta för att möjliggöra att barn, 

föräldrar och syskon skall kunna vara geografiskt nära sina vänner, släktingar, sitt sociala nätverk 

och sin sociala trygghet, sin vardag med förskola, skola och jobb. Det är viktigt att familjerna får 

vara tillsammans, och inte leva splittrat och uppdelat, vilket är risken om barnet vårdas långt 

hemifrån under långa perioder (en förälder är med det cancersjuka barnet och en förälder är 

med syskon på hemort, alternativt att båda föräldrarna är med det sjuka barnet och syskonet får 

vara hos släkting eller bekant på hemorten). Det är viktigt att så mycket som möjligt av 

behandling och sjukhusvård kan göras så nära hemmet som möjligt, samtidigt som viss vård och 

behandling behöver ske på barnonkologiska centra på grund av att diagnoserna de facto är 

ovanliga. 
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Rätt sak skall göras på rätt plats av rätt personer 

För att en jämlik och bra cancersjukvård ska kunna bedrivas, där samma goda vård skall kunna 

ges på barnonkologiskt center och på hemsjukhuset, krävs ett gott samarbete mellan olika 

vårdgivare inom, och mellan, regioner och att vården, där så går att göra, decentraliseras så 

mycket som möjligt. ”Rätt sak ska göras på rätt plats av rätt person”.  

Behovet av decentralisering av delar av barncancervården varierar mellan, och inom, regioner 

beroende på geografiska förutsättningar. I regioner med korta geografiska avstånd skiljer sig 

behovet jämfört med regioner med långa geografiska avstånd. Möjlighet till decentralisering 

varierar också mellan olika sjukhus/landsting beroende på lokala förutsättningar, erfarenhet och 

kompetens hos medarbetare, vakanser etc.  

Att hitta balansen av vilken vård som kan och skall bedrivas av vilken vårdgivare inom en 

region beror således på flera olika faktorer. Detta dokument syftar till att belysa de 

kompetenser, strukturer och samarbeten som bör kunna finnas för att, över tid, kunna bedriva 

en fullgod cancervård och omvårdnad av barn och deras familjer i så nära anslutning till 

hemmiljö som möjligt. 

 

Samarbete 

Ett välfungerande samarbete mellan barnonkologiskt centrum och hemsjukhus är 

förutsättningen för att kunna bedriva god barncancerbehandling och omvårdnad på 

hemsjukhus. Man kan, i exempel på välfungerande samarbeten, beskriva det som en ”virtuell 

klinik” över landstingsgränserna.  

För att upprätthålla jämlik och lika vård krävs kontinuerligt informationsutbyte, en dialog 

grundat i bilateralt förtroende av kompetens, förutsättningar och begränsningar. Vad måste 

göras på barnonkologiskt centrum? Vad kan göras på hemsjukhus? Vilken volym av 

frågeställningar, behandlingar, utredningar och omhändertagande behöver barnonkologiskt 

centrum för att upprätthålla sin expertkompetens? Detta är resonemang/frågeställningar som 

bör ha bärighet under alla årets veckor. 

 

Struktur på hemsjukhus 

Hur arbetssättet för barnonkologisk verksamhet är uppbyggd, t.ex. om barnonkologin är 

kopplad till slutenvård eller öppenvård, varierar mellan olika hemsjukhus beroende på tradition, 

förutsättningar och på hur respektive klinikerna i övrigt är uppbyggd.  

Av vikt är att den barnonkologiska verksamhetsstrukturen innefattar möjlighet till 

omhändertagande i slutenvård, i öppenvård och har ett multidisciplinärt team med kompetens 

att bemöta alla delar av den onkologiska behandlingen och dess konsekvenser.  

Det finns ett behov av tydlig ansvarsfördelning både när det gäller medicinsk vård och 

omvårdnad samt organisation och verksamhet. Patienterna och deras familjer ska ha en enkel 

och tydlig kontaktväg till sjukvården och till medicinskt ansvariga. En uttalad onkologisk 
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kontaktsjuksköterska och patientansvarig läkare. 

Behovet att denna struktur är oberoende av antalet patienter som är kopplade till enheten 

emedan varje enskild patient har behov av hela strukturen. 

Strukturella funktioner i barnonkologisk vård/omhändertagande: 

• Subspecialistansvarig läkare 

o En uttalad onkologiinriktad läkare med övergripande ansvar att tillsammans med 

kontaktsjuksköterska driva och utveckla den barnonkologiska verksamheten. 

• Kontaktsjuksköterska  

o En uttalad barnonkologiinriktad sjuksköterska med ett övergripande ansvar att 

tillsammans med onkologansvarig läkare driva och utveckla den 

barnonkologiska verksamheten 

o En uttalad kontaktperson för patienter och familjer att kontakta. 

o En uttalad kontaktperson i samarbetet mellan olika vårdgivare, inom och mellan 

regioner. 

o Ett telefonnummer till vilket familjer/samarbetspartners kan ringa. Dagtid 

ansvarar kontaktsjuksköterska för telefon eller av vederbörande utsedd person. 

Kvälls- och helgtid kopplas telefon till ex avdelning. Någon svara alltid i 

telefonen. 

• Patientansvarig läkare 

• Patientansvarig sjuksköterska 

• Behandlingsenhet  

o Mottagning/avdelning med kompetens att planera, organisera och utföra 

behandling/kontroller på hemsjukhuset. 

o Kompetenskrav 

▪ Bred barnonkologisk kompetens med förtrogenhet att utreda, behandla 

och stödja barn och familjer med onkologisk sjukdom. 

▪ Att handha och ge cytostatika. 

• Slutenvårdsavdelning 

o Vårdavdelning med kompetens att omhänderta barn med onkologisk sjukdom, 

ge behandling/kurer, supportive care. 

o Kompetenskrav:  

▪ Vård och omhändertagande av barn med onkologisk behandling och 

supportive care. 

▪ Att handha och ge cytostatika. 

• Uppföljningsenhet 

o Mottagning/avdelning med kompetens att: 

▪ Planera och organisera uppföljning efter genomgången 

cancerbehandling, med utgångspunkt från behandlingsprotokoll och 

nationella riktlinjer för ”Uppföljning efter barncancer”. 

▪ Identifiera behov av rehabilitering av funktionsnedsättning som 

uppkommit av sjukdom och behandling. 

o Kompetenskrav:  
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▪ Förtrogenhet med uppföljning efter genomgången 

barncancerbehandling och seneffekter. 

• Multidisciplinärt team 

o Ett multidisciplinärt team inom onkologisk verksamhet. 

o Se kompetenser. 

• Hemsjukvård 

o Möjlighet till sjukvård i hemmet ex i palliativa situationer. 

 

Kompetenser 

För att vården av de cancersjuka barnen skall bli god och bred, och möta alla aspekter av 

behandlingen krävs ett multidisciplinärt förhållningssätt. En onkologisk verksamhet bör ha 

tillgång till bred multidisciplinär kompetens. 

Kompetenser som det behövs kontinuerlig tillgång till i ett brett multidisciplinärt onkologiskt 

arbete:  

• Läkare 

o Minst 2 läkare med onkologiinriktning, varav en är subspecialistansvarig, för att 

ha möjlighet till schemabemanning där 1 läkare bör kunna vara i tjänst varje 

vecka. 

▪ Minst 1 läkare med utbildning i barnonkologi. 

o Läkare har det övergripande behandlings- och uppföljningsansvaret, läkarbesök, 

provtagning och läkemedelsordinationer vid vården av barn med cancer. 

• Sjuksköterskor 

o Minst 2 sjuksköterskor med onkologiinriktning på behandlingsavdelning, varav 

1 kontaktsjuksköterska, för att ha möjlighet till schemabemanning där 1 

sjuksköterska bör kunna vara i tjänst varje vecka.  

o Minst 1 sjuksköterska med specialistutbildning i barnonkologi 

o På slutenvårdsavdelning bör kompetens att omhänderta barn med onkologisk 

sjukdom finnas när det gäller observation under/efter kurer och supportive care. 

På dagtid bör kompetens finnas att handha cytostatika. 

• Barnsköterskor/Undersköterskor 

o Omvårdnad ffa i slutenvården 

• Dietist 

o Dietisternas kompetens inom klinisk nutrition möjliggör optimering av, den för 

den medicinska behandlingen så väsentliga, nutritionsbehandling eftersom 

nedsatt näringsstatus medför minskad behandlingstolerans, försämrat 

immunförsvar, sämre tillväxt och sämre livskvalitet. 

• Kurator 

o Möter barn, föräldrar och anhöriga under och efter cancerbehandling, i 

bearbetning av sjukdomsbesked, kris och sorg, och kan erbjuda samtalsstöd och 

andra insatser. 



5 

 

 

 

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro    
Akademiska sjukhuset | 751 85 Uppsala 

Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A | Telefon: 018-15 19 10  
E-post: info@rccuppsalaorebro.se | www.rccuppsalaorebro.se 

 

o Informerar och är en länk till samhällsstöd, t.ex. Försäkringskassan, 

Socialtjänsten och Migrationsverket. 

• Psykolog/Neuropsykolog 

o En psykolog bedömer vilka psykologiska/psykiatriska stödinsatser barn och 

familjer kan behöva och har terapeutisk kompetens att förebygga och behandla 

psykisk ohälsa. Utredning, handledning och rådgivning kan ske vid behov. 

o En neuropsykolog genomför neuropsykologiska bedömningar för att skapa en 

helhetsbild av barnets förutsättningar för rehabilitering och vilka insatser som 

ska ingå. Rehabiliterande insatser kan ske i form av stödsamtal, terapi, 

utbildning, handledning och rådgivning. 

• Sjukgymnast/Fysioterapeut 

o Bedömer motorisk funktion och rörelsemönster och främjar/optimerar fysisk 

rörelseaktivitet för att minska risk för förlust av muskel- och benmassa, 

försämrad sårläkning, smärtbehandling/lindring med mera. 

o Träning av balans, styrka, rörlighet, andningsgymnastik, avspänning samt TENS 

i smärtlindrande syfte. 

o Bedömer behov av hjälpmedel och/eller ortopedtekniska hjälpmedel för att 

underlätta rörelser. 

• Arbetsterapeut 

o Bedömer funktionsnedsättningar 

o Hjälp med att träna/anpassa/möjliggöra för barnet viktiga aktiviteter 

o Bedöma behov av hjälpmedel, anpassning av hem-, förskole- och skolmiljö, och 

träning och/eller strategier i vardagen 

• Sjukhuslärare/ Specialpedagog 

o Upprätthåller skolgång under sjukdomsperioder på sjukhus där särskild 

undervisning, så långt det är möjligt, skall likna deras ordinarie skolgång. 

o Gör en pedagogisk bedömning om undervisning och bedömer (i samråd med 

hemskolan) vilken undervisning eleven ska erbjudas. Om sjukhuslärare 

uppmärksammar att eleven har behov av extra anpassning och/eller särskilt stöd 

ska denna information lämnas till elevens ordinarie skola. 

o Kartlägger, föreslår åtgärder, ger information om svårigheter och möjligheter till 

hemskola mot bakgrund av cancerbehandling och dess effekter på barnets 

inlärnings- och arbetsförmåga. 

o Kontaktperson mellan sjukvård och hemskola, och deltar vid informationsmöte 

med skola, lärare och klasskamrater. 

• Lekterapeut 

o Erbjuder en frizon för lek och skapande utifrån det friska hos barnen. 

Lekterapin utgör en fristad, en oas, för barn, syskon och föräldrar mitt i 

behandlingar, biverkningar, kris och sorg. 
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Upprätthållande av kompetens 

Att upprätthålla kompetens för varje enskild medarbetare och för organisationen, på kort och 

på lång sikt, är väsentligt för god vård av barn med cancer. 

På individnivå krävs att kompetens och kunskap kan inhämtas och vidareutvecklas. Detta 

genom kurser, utbildningar, möten och kliniskt arbete, med fördel på ett barnonkologiskt 

centrum.  

Tjänstgöring på ett barnonkologiskt centrum möjliggör kunskapsinhämtning och 

vidareutveckling, mer koncentrerad erfarenhet av barnonkologiska frågeställningar och 

samtidigt ett värdefullt kontaktnät/samarbetsunderlag för en bilateral dialog mellan hemsjukhus 

och barncancer centrum. Denna dialog, som bygger på ömsesidig respekt för varandras 

kompetenser, är väsentlig i samarbetet mellan olika vårdgivare. Möjlighet för detta finns i 

dagsläget utarbetat, och finansierat, via barncancerfonden för läkare, sjuksköterskor och barn-

/undersköterskor. 

Kurser/utbildningar/möten anordnas regelbundet. Dels inom med regionmöten i Uppsala-

Örebro regionen, genom barncancerfonden, NOPHO och NOBOS. Dessa möten och kurser 

ger god kunskapsbas och kompetensutveckling och är samarbetsbefrämjande. 

På organisationsnivå är det är av väsentligt att kompetens upprätthålls över tid, och att 

kompetensen inte är centrerad till enstaka individer, utan till ”funktioner” i verksamheten. Om 

kompetensen är kopplad till någon enstaka person riskerar verksamheten att bli skör med stor 

risk för kompetensbortfall/brist om denna enstaka person inte är tjänst (semester, utbildning, 

sjukskrivning…). Det finns därför behov att mer än en person har kompetens för en viss 

funktion.  

Kompetens måste spridas inom varje enhet genom internutbildning, handledning och 

samarbeten. 

 

Sammanfattning 

Barncancervård bör bedrivas med målet att så mycket som möjligt av behandling, provtagning, 

supportive care och uppföljning ska ske så nära barnets hemmiljö som möjligt utifrån en 

bilateral dialog mellan barnonkologiskt centrum och hemsjukhus baserat på kompetens, 

erfarenhet och förutsättningar. Hemsjukhus bör eftersträva att införskaffa och upprätthålla en 

struktur och multidisciplinär kompetensnivå för att möjliggöra denna vård. 

Detta dokument är framtaget av Vårdprocessgruppen för barnonkologi vid RCC Uppsala-

Örebro, och kommer att ses över årligen. 

 

 

 



Bilaga 2

Kompetensförsörj. barnonkologi UÖ, sept 2019 Kommentarer

Yrkeskategori

Barnonkolog

Grön = bra situation, förväntas även vara bra de närmaste 5 åren
Barnmedicinare med barnonkologisk inriktning

Gult = Underbemanning idag, men pga vidtagna åtgärder förväntas 

bemanning vara tillräcklig om 1-5 år  

ST-läkare (barnonkologi)

Orange =  Bra nu, men underbemanningen väntas de 

närmaste 1-5 åren

Barnneurolog

Röd = underbemanning idag, ser ingen förbättring de 

närmaste 1-5 åren

Barnmedicinare med barnneurologisk inriktning

Markera med "-" om ingen finns och ej heller aktuellt
ST-läkare, barnneurologi

Kontaktsjuksköterska

Konsultsjuksköterska

Sjuksköterskor (även kontaktsjuksköterskor, specificera 

utbildningsgrad i tabell nedan)*

I Västerås har man dragit ner vårdplatser pga ssk-brist. I Gävle har man tillräckligt med 

ssk, men de saknar VUB och barnonk kompetens

Barnsköterskor/ Undersköterskor

Forskningskoordinator

Dietist

Kurator Flera sjukhus bland annat, UAS och USÖ, uppger att kuratorstjänsterna 

skulle behöva utvidgas

Psykolog
UAS- tjänsten skulle behöva utvidgas

Neuropsykolog

Fysioterapeut

Arbetsterapeut

Logoped
Tillgång till logoped är enbart besvarad av UAS

Sjukhuslärare/Specialpedagog Kommunerna har ansvar för sjukhuslärarna. 

Lekterapeut

*Utbildningsgrad för sjuksköterskor

Sjuksköterska

Sjuksköterska, specialist barn och ungdom med 

påbyggnad barnokologi

UAS- den röda situationen för ssk förklaras med svårighet

att konkurrera med kommunen pga löneläge och dygnetrunt-jobb

Sjuksköterska med påbyggnad barnonkologi

Sjuksköterska, specialist barn och ungdom

Sjuksköterska (utan vidareutbildning)

Status

"-"

För UAS beskrivs situationen för barnonkologen (95A) och barnneurologen (95B) 

sammantaget. För övriga sjukhus är status uppskattad för både mottagning och 

avdelning sammantaget.

UAS

Status

"-"

"-" "-"

MSE

Status

"-"

"-" "-""-" "-"

SJUKHUS

Status

"-"

"-" "-" "-" "-" "-"

Status

"-" "-" "-" "-" "-" "-"

ej 

besvarat 

Status Status

"-"

USÖ

Status

"-"

ej 

besvarat 

"-"

ej 

besvarat 

FALUN

Status

"-"

"-" "-"

VÄST-

MAN-

LAND

Status

"-"

ej 

besvarat 

"-"

ej 

besvarat 

GÄVLE

Status Status

ej 

besvarat 

HUDIK-

SVALL

Status

"-"

"-"

Status



Skandion
(protonstrål.) 
och BOT 
(övrig strål.+ 
SCT+ 
uppföljnings-
mott.), 
Uppsala

Återkommande uppföljning enl. vårdprogram

UTREDNING BEHANDLING UPPFÖLJNING
Primärvård

Region-
sjukhus

Barnonk. 
centrum 
(95A)/Barn-
neurologen 
(95B),
Uppsala

Start-
ej akut

Utredning Forts. 
utredn.
ej cancer

-

Stopp-
ej cancer

+

Besked
/misstanke 

till fam.

Beslut
/MDK Kontroll

MR mm

Beslut
/MDK

Kontr. benmärg 
(leukemi)

Stamcellstransplantation 
(SCT) – allogen och autolog

Åtgärd
enligt
remiss

Uppföljningsmottagning-
Fysisk + virtuell mottagning. 
Första besök 23-25 år.
Uppföljning enligt vårdprogram.
Remisser till hemregion. 

Besked
patient

Besked
/diagnos 
till fam. CS CS CS1:a 

CS

Kontroller- MR, blodprov mm

CSCS CS CS

Cytostatika, CS
Till uppföljning

Kommunikation mellan sjukhus/ med fam

Beslut
/MDK

Beslut
/MDK

Kontroller- MR, blodprov mm

Återkommande uppföljning 
enligt protokoll (till 18 år)

Besked
till fam.

-

Kon-
troller

Strålning

Övrig vård under 
strålperiod – prover,
CS, narkos mm

Strålning

Rehab Behov av rehabiliteringsinsatser (paramedicinare, lekterapi, sjukhusskola, barnhab mm) och strukturerad uppföljning på regionsjukhus och i Uppsala under hela förloppet för alla patienter/familjer.

Palliativ vård Behov av  palliativ vård av vissa patienter från utredning och framåt. 

Behandling -
nationell nivå Barn från hela Sverige skickas för behandling på Skandion, får då övrig vård på 95A under strålperioden. UAS har ej möjlighet att ge SCT till sjukvårdsregionens alla patienter. Skickas då till Stockholm, Lund eller Göteborg, alternativt utomlands. 

Barn med vissa diagnoser, tex sarkom och retinoblastom skickas till Stockholm (Sarkomcentrum KS resp St Eriks)

Akutvård Behov av BIVA-platser under hela förloppet. Behovet har ökat pga av tuffare behandling och ökad överlevnad

Förklaring – Processkartan är övergripande och gäller för alla barncancerdiagnoser i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Vissa behandlingar gäller inte alla diagnoser. Helstreckade blå pilar (=          ) 
visar patientens väg. Streckade blå pilar visar remissvägar och beslut när inte patienten själv deltar (=          ). Behandlingstiden varierar kraftigt från 2 mån (Hodgkins lymfom till 2,5 år (ALL).

-

+
+

--

Återkommande uppföljning enl. vårdprogram

Besked
/diagnos 
till fam.

Till uppföljning

Till behandl.

Beslut

Start -
akut

Utredning +

+

Till behandl.

Fortsatt/ ny
behandling

Cytostatika

+

Kirurgi

Besked
till fam.

Kommunikation mellan kliniker och med familj

Palliativ 
vård

+

SALUB
vid 18-20 år

+

+
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