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Agenda idag

- Bakgrund och syfte

- Enkäten och intervjun

- Förslag till åtgärder 

- Diskussion



Utgångspunkten

Överenskommelse mellan staten och SKR om ett samlat arbete för en mer jämlik, effektiv och 
tillgänglig cancervård.

”…Insatserna förväntas bland annat bidra till att barnen och deras familjer får bättre 

psykosocialt stöd samt att de barn som drabbats av en förvärvad hjärnskada erhåller en bättre 

uppföljning.” 

Regeringskansliet Socialdepartementet, Sveriges kommuner och Regioner 

2020,.s 14). godkannande-av-ok-cancer-s2020_09782.pdf (regeringen.se)



Deltagare i projektet

Följande sjukhus har deltagit:

• Uppsala (som hemsjukhus)

• Uppsala (som barncancercentrum)

• Västerås, region Västmanland

• Eskilstuna, region Sörmland

• Nyköping, region Sörmland

• Falun, region Dalarna – enbart enkät

• Örebro, region Örebro

• Hudiksvall, region Gävleborg

Gävle sjukhus har inte haft möjlighet att delta

Projektgruppen

Catherine Aaro Jonsson, delprojektledare

Sara Saltin, huvudprojektledare

Jenny Boija Bennbom, avdchef FBH, 

tidigare t.f. sektionschef Barnneurologi, habilitering och 

rehabiliteringsmedicin, projektägare

I utformandet av enkäten deltog även:

Helena Söderström, neuropsykolog, Akademiska barnsjh

Ann-Christin Björklund, konsultsjuksköterska, Akademiska

Cristina Eklund, specialpedagog, FBH

Christoffer Ehrstedt, barnneurolog, Akademiska



Enkät och intervju 
Exempel på frågor



Preoperativ fas
Inneliggande 

rehab
Rehab på 

hemmaplan

Utredning ett år 
efter avslutad 
behandling

Enkäten 

Andra cancerformer
Avslutande

frågor

Resultaten presenteras för en eller flera faser/delar där aktuellt fas/del är 
betonad

I varje fas rekommenderas insatser från flera yrkesgrupper



Informationen här i presentationen

Svar

Ofta

Kommentarer

Alltid: Neurolog, onkolog, konsultsjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator 

(direkt till samma profession, men kan ta tid att få tag i rätt profession och kan dröja).

Ibland: Neuropsykolog

Projektets kommentar

Informerar ni den lokala nivån om neurokognitiva och andra neurologiska 

komplikationer, som förberedelse för deras kommande insatser hos er?

Fråga i enkäten

Kommentar i 

enkäten

Svar i enkäten



De vanligaste komplikationerna är kognitiva
 Uppmärksamhet
 Minne
 Processhastighet
 Exekutiva funktioner

Vanligt är även 
 Uttröttbarhet 
 Huvudvärk

Det kan även bli problem med funktioner som
 Språk
 Motorik

Långtidsuppföljning efter barncancer Nationellt vårdprogram 2019-05-22 Version 2.1

Patienternas komplikationer – grunden för insatser



Patienternas komplikationer – grunden för insatser

▪ Neurokognitiva komplikationer ökar i komplexa situationer, minskar i lugna, strukturerade. Kan 

vara svåra att identifiera i en strukturerad allmän medicinsk undersökning. 

▪ Barn kan ha låg medvetenhet om t ex nedsatt processhastighet. Föräldrarna kan ha svårt att veta 

att barnets t ex nedsatta uppmärksamhet bidrar till ett förändrat beteende. 

▪ Neurokognitiva funktioner behöver bedömas professionellt. 

▪ Familj och skola behöver hjälp med hur de känner igen kognitiv problematik, hur de befrämjar 

barnets funktion genom att minimera komplexa situationer och ökar lugna, strukturerade 

situationer. 

▪ Det äldre barnet behöver hjälp för egen medvetenhet.

”Observera att patienten på grund 

av neuropsykologisk påverkan inte 

alltid själv påtalar symtom.” 
citat ur vårdprogrammet



Barncancerrapport för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Johan Arvidsson, 2019:

▪ ”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.

Nordiska protokollet för neuropsykologisk uppföljning av barn med hjärntumör

• Upplägg i vårdprogrammet för screening och individualiserat stöd för neurokognitiv

problematik som uppmärksamhet, minne och exekutiva funktioner.   

Tidigare rekommendationer för neurokognitiv rehabilitering



Innehåll från 

enkäten och intervjun



Bakgrundsinformation

• Enkätsvar av Andreas Odlind, läkare

• Ingen intervju genomfördes



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

Får ni postoperativt den information om neurokognitiva eller andra neurologiska komplikationer 

som ni behöver för att förbereda era kommande rehabiliteringsinsatser?

Svar Ofta

Kommentar

En tätare dialog från neurokir/barnneuro under vårdtiden på 95B innan familjen skrivs hem. De kan vårdas 

på neurologen under lång tid, och vi upplever ibland att vi får sparsam löpande info.

Projektets kommentar

En viktig övergång mellan allvarlig sjukhusvård och återvändande till vardagen med förändrad funktion.

Många hemsjukhus önskar mer struktur, t ex framförhållning, och samlat tvärfackligt innehåll i 

informationen. Det följs upp i förslagen. 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

Planerar ni och den sjukvårdsregionala nivån tillsammans kommande rehabiliteringsinsatser?

Svar Ibland

Projektets kommentar

En plan för rehabilitering är ofta efterfrågat av föräldrarna. 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling
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Falun
yrkesgrupper i lokal rehabilitering

Alltid Ofta Ibland Aldrig

Kommentar 

Vi har inte tillgång till psykolog på barnkliniken. 

Vet inte hur många patienter som får en psykosocial kartläggning.

Projektets kommentar

Svårt att erbjuda rehabilitering av de vanligaste komplikationerna med brist på neuropsykolog/psykolog. 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

Hur många patienter får en multiprofessionell screening/utredning av neurokognitiva och andra 

neurologiska komplikationer, ett år efter avslutad behandling?

Svar

De flesta

Kommentarer

• Ingen strukturerad utredning men ALLA följs upp på Onko-Dagvården på kliniken, 

• ALLA har får kontakt med multidiciplinära barnonkologiska teamet på barnkliniken. 

Projektets kommentar

Bra att alla följs. Kan vara bra att utvärdera vilka neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer ni 

följer, och vilka komplikationer som riskerar missas utifrån brist på psykolog, logoped och mindre tillgång till 

arbetsterapeut.



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

Om en multiprofessionell screening/utredning utförs ett år efter avslutad behandling, var sker den?

Svar

Lokal nivå – alla patienter

Sjukvårdsregional nivå – fåtalet patienter

I samverkan – fåtalet patienter

Projektets kommentar

Den lokala utredningen som sker för alla inbegriper inte psykolog/neuropsykolog som är central för 

utredning av de vanligaste komplikationerna. Identifieras neurokognitiv problematik? 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

Hur många patienter får en multiprofessionell screening/utredning av neurokognitiva och andra 

neurologiska komplikationer vid stadiebyten i skolan?

Svar

Ett fåtal

Projektets kommentar

Informeras skolpersonal på det nya stadiet om kvarstående komplikationer, och i så fall vilka 

komplikationer? 

Kan vara bra att utvärdera hur nya personer i barnets nätverk får information om neurokognitiva och andra 

neurologiska komplikationer, och hur skolmiljön bör anpassas för att befrämja god funktion. 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

Hur många patienter med neurokognitiva eller neurologiska komplikationer erbjuds rehabilitering 

på lokal nivå efter avslutad medicinsk behandling?

Svar

Alla

Kommentar

Remiss till barnhabiliteringen vid behov.

Projektets kommentar

Alla erbjuds rehabilitering, det är bra. Kan vara bra att klargöra vid vilka komplikationer man följer 

vårdprogrammets rekommendationer och var ev glapp finns. Kan vara bra att klargöra vilka behov som 

föranleder remiss till barnhabiliteringen, och vid vilka komplikationer tar barnhabiliteringen emot.  



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

Vilka omständigheter talar för en remiss till en multiprofessionell screening/utredning på Folke 

Bernadotte Regionhabilitering?

Obesvarad fråga

Vilka omständigheter talar emot en remiss till en multiprofessionell screening/utredning på 

Barncancercentrum/FBH?

Svårigheter att implementera utredningsfynden efter vistelsen på FBH. 

Oklara ansvarsområden gällande utredningsfynden - kommun/skola eller sjukvården?

Projektets kommentar

Viktigt att se över varför inte rekommendationer från FBH omsätts i lokal rehabilitering. Viktigt att kunna 

omsätta rekommendationer till åtgärder som befrämjar god funktion i vardagen. 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

För hur många patienter upprättas hos er en plan för rehabilitering av neurokognitiva eller 

neurologiska komplikationer i denna fas?

Svar

Ett fåtal 

Projektets kommentar

En plan för rehabilitering är ofta efterfrågat av föräldrarna. 



Komplikationer efter andra cancerformer

Sker en screening av neurokognitiva eller andra neurologiska komplikationer hos 

denna patientgrupp hos er på lokal nivå?

Svar alltid

Kommentar

Sjuksköterska, kurator, fysioterapeut, barnonkolog, dietist, sjukhuslärare, specialpedagog, 

och lekterapeut är alltid med vid behov. Psykolog saknas för att det skulle kunna ske enligt 

vårdprogrammet.

Projektets kommentar

Att alla screenas är ovanligt. Om svaret är rätt så är det till stor nytta att dela med av er 

erfarenhet, hur patienterna har identifierats, upplägget av screeningen och resultatet. 



Komplikationer efter andra cancerformer

Om neurologisk eller neurokognitiv påverkan konstaterats vid screening, får 

patienterna rehabiliterande insatser hos er på lokal nivå?

Svar ofta

Projektets kommentar

Återigen – väldigt bra. Viktigt att klargöra vid vilka neurokognitiva och andra neurologiska 

komplikationer patienterna erhåller rehabilitering.



Avslutande frågor

Har vårdprogrammet varit ett stöd för ert arbete med rehabilitering av 

barn med neurokognitiva eller neurologiska komplikationer efter 

barncancer?

Svar nej

Projektets kommentar

Det finns tillgång till mycket kunskap i vårdprogrammet vilket kan vara till 

hjälp i uppbyggandet av neurokognitiv rehabilitering. 



Avslutande frågor

0

1

2

Brist i lokal rehabilitering
Falun

Saknas Finns för lite

Har ni tillgång till de yrkesgrupper som behövs för att kunna erbjuda rehabilitering på 
lokal nivå?

Svar nej

Kommentar

Inte lyckats rekrytera psykolog. 

Projektets kommentar

Bra att psykologbristen är identifierad. Kanske vårdprogrammet kan ge stöd till beskrivning av 
tjänsteinnehåll som kan vara till nytta i kommande rekrytering. 



Avslutande frågor

p) Stärkt samarbete med skolan för individuell anpassning utifrån nedsatta funktioner

q) Stärkta rutiner för överföring till vuxensidan

Kommentar

Upplevelsen att vi kan göra noggranna utredningar på FBH men vi har sedan svårigheter att 
implementera förändring/stöd i ex skolan. 

Habiliteringar har bedömt behov och stöd olika inom länet.

Projektets kommentar

Olika bedömningar hos habiliteringen är vanlig och gör vården ojämlik. 

Vad skulle stärka era möjligheter att erbjuda en sammanhållen 

individanpassad rehabilitering enligt vårdprogrammet?



Del 2

Sammanfattning och förslag



Tillgångar
Alla erbjuds rehabilitering av tvärfackligt 
onkologiskt team, dock utan psykologisk 
kompetens

Remitterar till FBH

Brister
Bristande neurokognitiv rehabilitering

Ingen rekrytering av psykolog 

Brist på logoped

Svårt implementera rekommendationer 
från FBH

Överensstämmelse med vårdprogrammet

Man ser behov av: 

• Stärkt samarbete med skolan för individuell anpassning utifrån nedsatta 

funktioner

• Stärkta rutiner för överföring till vuxensidan



Förslag 1

Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer

Onkologisk 
vård 

Etablerad kunskap 
om medicinska 

behov 

Etablerade 
strukturer

Självklarhet att 
vården ska 
erbjudas

Neurokognitiv

rehabilitering

Växande 
kunskapsbas om 
tvärfackliga behov

Strukturer under 
uppbyggnad, ännu 

bristfälliga 

Beslutsunderlag 
saknas? 

Eller saknas 
verkställande av 

beslut?

• Klargör vem/vilka som äger beslutet för att vårdprogrammet ska realiseras

• Delge beslutsfattare det kunskapsunderlag som behövs för att fatta beslut om att neurokognitiv
rehabilitering ska kunna ske enligt vårdprogrammet: patientgruppens behov, vad som behövs för 
att möta behoven, nationellt fattade beslut om utveckling av rehabilitering



Förslag 2

Tillsätt tjänst för psykolog/neuropsykolog

De vanligaste 
komplikationerna är 
kognitiva:
Uppmärksamhet
Minne
Processhastighet
Exekutiva funktioner

Utökade insatser behövs av yrkesgruppen vid:

• rehabilitering vid övergång från sjukhusvård till hem och skola – hjälp föräldrarna förstå annorlunda 
funktion och hur de ska hjälpa, 

• I samarbete med specialpedagog – hjälp lärare förstå annorlunda funktion och hur de ska hjälpa, 

• screening/utredning 1 år samt vid stadiebyten för de som inte går till FBH

• efterföljande neurokognitiv rehabilitering för båda grupperna

• Handhavandet av neurokognitiva rekommendationer från FBH



Förslag 3

Bygg kunskap och struktur 

för neurokognitiv rehabilitering

• Klargör vilken kunskap som krävs för att erbjuda neurokognitiv rehabilitering på 

hemmaplan 

• Genomför gemensam utbildning för neurokognitiv rehabilitering. Dokumentera 

kunskapen för kommande personalbyten

• Säkra tillgång till handledning i neurokognitiv utredning och rehabilitering

• Planera och dokumentera samarbetsformer för rehabilitering av kognitiv problematik av 

neuropsykolog, specialpedagog, arbetsterapeut och neurolog

• Planera upplägg för neurokognitiv rehabilitering för de barn som inte kommer till 

habiliteringen

• Klargör gränsen för ansvarsområden avseende sjukvård och skola vad gäller 

pedagogiska anpassningar vid neurokognitiv problematik

De vanligaste 
komplikationerna är 
kognitiva:
Uppmärksamhet
Minne
Processhastighet
Exekutiva funktioner



• Screena föräldrarnas psykosociala funktion i samarbete med Barncancercentrum 

• Möt upp föräldrar med större behov av stöd avseende psykosocial funktion och 

copingstrategier

Föräldrafunktionen 
påverkar barnens 
prognos

Förslag 4

Screena föräldrarnas psykosociala funktion,

individualisera stödet



• Säkra mottagandet av resultatet av den postoperativa bedömningen av 

neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer.

• Ge konsultation till förskola/skola om rätt kravnivå och pedagogiska anpassningar. 

Barnets arbetsplats är 
förskola och skola

Förslag 5

Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan



Gemensamma utbildningstillfällen för onkologiskt och neurologiskt team om

• hur man möter och behandlar patientgruppen under vårdförloppets olika delar

• hur en medicinsk vårdplan överlappar och skiljer sig åt från en rehabiliteringsplan

• kunskaps- och ansvarsområden för professioner i teamen

Planera hur de två spåren kan koordineras i tid för patienten i de olika faserna

RAK – rätt använd 
kompetens

Förslag 6

Stärk samarbetet mellan onkologiskt 

och neurologiskt team 



Sammanfattning av förslag

1. Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer

2. Tillsätt tjänst för psykolog/neuropsykolog

3. Bygg kunskap och struktur för neurokognitiv rehabilitering

4. Screena föräldrarnas psykosociala funktion, individualisera stödet

5. Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan

6. Stärk samarbetet mellan onkologiskt och neurologiskt team 

Neurokognitiv rehabilitering Falun 
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Förtydliga den egna ansvarsnivån i 
vårdprogrammet

x x x x

Fatta beslut om neurokognitiv vård efter 
barncancer

x x x x x x x

Öka tjänsteutrymmet för neuropsykolog och 
specialpedagog

x x x1 x x x x

Bygg kunskap och struktur för neurokognitiv 
rehabilitering

x2 x x x x x2 x

Screena kognitiv funktion, 
fördjupad utredning vid behov

x x

Screena föräldrarnas psykosociala funktion, 
individualisera stödet

x x x x x

Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan x x x x x x

Screena kognitiv funktion hos barn med andra 
cancerformer som fått cytostatika

x x

Stärk struktur för samarbete och sammanhållen 
information i sjukvårdsregionen

x x x x x x3

Stärk samarbetet mellan onkologiskt och 
neurologiskt team

x x x x x x x

Bygg kunskap om skillnad mellan habilitering och 
rehabilitering

x





Frågor bakom ”Yrkesgrupper i lokal rehabilitering” 

▪ 14. Vilka yrkesgrupper hos er är vid behov involverade i arbetet med rehabilitering av 

neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer i denna fas?

▪ 23. Om multiprofessionell screening/utredning sker lokalt hos er, vilka yrkesgrupper 

deltar? 

▪ 29. Om utredning/screening vid stadiebyte i skolan sker lokalt hos er, vilka yrkesgrupper 

deltar? 

▪ 38. Vilka yrkesgrupper hos er är vid behov involverade i arbetet med rehabilitering av 

neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer i denna fas?

▪ 45. Om en screening/utredning av neurokognitiva och andra neurologiska 

komplikationer sker hos er, vilka yrkesgrupper deltar vid behov?

▪ 49. I de fall lokal rehabilitering sker för de med andra cancerformer än hjärntumör, vilka 

yrkesgrupper erbjuder rehabiliterande insatser vid behov?  


