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Särskilda förutsättningar för lokala delprojekt inom 

Barncancersatsningen i Sjukvårdsregion Mellansverige 

Bakgrund 

I överenskommelsen mellan staten och SKR för 2019, i överenskommelsen för 2020 och i 

överenskommelsen för 2021 tilldelas varje sjukvårdsregion ekonomiska medel för en förbättrad 

barncancervård. I Sjukvårdsregion Mellansverige är Regionalt cancercentrum (RCC) 

projektägare och det finns en projektorganisation med projektledare och styrgrupp tillsatt i syfte 

att få driv i satsningen och stötta de delprojekt som initieras. 

I linje med det som statuerades i överenskommelsen för 2019 har landets barncancercentrum 
tillsammans med RCC arbetat med en analys av vilka utvecklingsområden som finns nationellt 
och i varje sjukvårdsregion. Analysen, som resulterade i en nationell och sjukvårdsregional 
rapport och som lämnades till Socialdepartementet den 15 november 2019, ska fungera som 
underlag för det fortsatta arbetet med att stärka barncancervården. 

I överenskommelsen för 2021 nämns bl.a. långtidsuppföljning efter barncancer, övergång till 
vuxenvård, psykosocialt stöd, uppföljning av barn med förvärvad hjärnskada, implementeringen 
av vårdprogrammet palliativ vård för barn som prioriterade områden för Barncancersatsningen. 

De sjukvårdsregionala delprojekt som hittills har påbörjats inom ramen för 
Barncancersatsningen har tagit avstamp i den nationella och sjukvårdsregionala rapporten och 
har initierats från Akademiska barnsjukhuset, men alla delprojekten ska komma hela 
sjukvårdsregionens patienter till godo. Information om satsningen och de pågående 
delprojekten har delgetts alla barnonkologiska verksamheter i sjukvårdsregionen och idéer för 
delprojekt välkomnas även från övriga sjukhus.  

Om lokala delprojekt 

Eftersom förutsättningarna för att uppnå en förbättrad och likvärdig barncancervård skiljer sig 
mellan regionerna finns det även behov av lokala förbättringsarbeten. Utöver de 
sjukvårdsregionala delprojekten kommer det därför finns möjlighet att äska pengar för ett eller 
flera mindre lokala delprojekt för sammanlagt 200 000 SEK per region utifrån nedanstående 
kriterier: 

• Delprojekten ska leda till en förbättrad barncancervård lokalt i regionen. Delprojekten 

kan vara allt från mycket små och enkla, som till exempel dokumentation av någon 

arbetsrutin/process eller inköp av utrustning, till mer komplexa och långvariga 

förbättringsprojekt.  

• Rapportering ska ske löpande till Barncancersatsningens styrgrupp via 

huvudprojektledare Sara Saltin. 

• Patient- eller närståendemedverkan bör inkluderas i de förbättringsarbeten där det är 

lämpligt.  

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/ok_cancer_2019_slutlig.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/overenskommelse-cancervard-kortare-vantetider-2020.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/overenskommelse_effektiv_cancervard_2021.pdf
https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/vara-uppdrag/barn-och-unga/
https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/vara-uppdrag/barn-och-unga/
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Ansökan 

För att ansöka om finansiellt stöd skickas ifylld idébeskrivning enligt bilagd mall till 

Barncancersatsningens huvudprojektledare Sara Saltin (kontaktuppgifter i slutet av 

dokumentet). Det går bra att kontakta Sara om man önskar stöd eller ett bollplank vid ifyllandet 

av idébeskrivningen.  

Idébeskrivning kommer att presenteras för barncancersatsningens styrgrupp som fattar beslut 

om att godkänna eller avslå ansökan. Styrgruppen kan även begära in kompletterande 

information om idén. 

Om ansökan godkänns beror fortsättningen på omfattningen av idén/delprojektet. Ett större 

delprojekt kan kräva att en mer detaljerad projektplan skrivs medan ett mindre delprojekt 

vanligtvis kan starta så snart ansökan har godkänts. Om en projektplan behöver skrivas kan Sara 

bistå med stöd.  

Styrgruppen kommer att bedöma idébeskrivningar vid sina ordinarie mötestillfällen, ca varannan 

månad, vilket innebär att nya delprojekt kommer att kunna påbörjas löpande. 

Idébeskrivningen ska vara förankrad och godkänd av verksamhetschef samt det lokala 

cancerrådet i regionen för att kunna godkännas. 

Redovisning 

Vid beviljat finansiellt stöd betalas hela det finansiella stödet ut. Lokala delprojekt ska vid behov 

ha en utsedd lokal projektledare. Finns ingen lämplig resurs på hemmaplan finns möjlighet att ta 

in en extern delprojektledare inom de medel man ansöker om.  

Krav på rapportering om hur arbetet fortlöper är den lokala projektledarens ansvar och 

kommer variera beroende på delprojektets omfattning, men samtliga delprojekt ska ha viss 

statusrapportering till styrgruppen och RCC Mellansverige.   

När delprojekt har avslutats ska en sista rapportering till styrgruppen ske. För omfattande 

delprojekt ska en slutrapport skrivas, mindre delprojekt fyller i en enklare slutrapporteringsmall.  

Informationsspridning om förbättringsarbetet är viktigt i syfte att sprida goda exempel och 

arbetssätt till övriga i sjukvårdsregionen. Utöver slutrapporteringen till styrgruppen ska därför 

den lokala projektledaren eller projektdeltagarna informera resten av sjukvårdsregionen om 

arbetet. Detta kan ske via den årliga regiondagen inom barnonkologi alternativt via RCCs 

sjukvårdsregionala vårdprocessgrupp.  

Kontaktuppgifter 

Vid allehanda frågor om idébeskrivningar/ansökningar för start av nya delprojekt, kontakta 

barncancersatsningens huvudprojektledare Sara Saltin. 

E-post: sara.saltin@tietoevry.com 

Telefon: 073-9086246 

mailto:sara.saltin@tietoevry.com

