
Delprojekt 5

Neurokognitiv rehabilitering av 

CNS-komplikationer vid barncancer

Med syfte att beskriva:

hur man arbetar med rehabilitering av barn med CNS-påverkan efter hjärntumör eller 
andra cancerformer 

hur man följer vårdprogrammets del om neurokognitiv rehabilitering

vad som kan stärka förutsättningarna att arbeta enligt vårdprogrammet. 

Nyköping



Agenda idag

- Bakgrund och syfte

- Enkäten och intervjun

Barncancercentrum
Hemsjukhus (för barn från Uppsala län)

- 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

Catherine Aaro Jonsson, delprojektledare

Sara Saltin, huvudprojektledare

Jenny Boija Bennbom, Avdelningschef FBH, 

tidigare t.f. sektionschef Barnneurologi, habilitering 

och rehabiliteringsmedicin, projektägare

I utformandet av enkäten deltog även:

Helena Söderström, neuropsykolog

Ann-Christin Björklund, konsultsjuksköterska

Cristina Eklund, specialpedagog

Christoffer Ehrstedt, barnneurolog



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



Bakgrundsinformation

• Enkät och intervju med Eva Åndell Jason, barnneurolog. Enkätsvar även av Helena 
Demetriades, barnendokrinolog, men svaren i de två enkäterna skiljde sig åt och Helena 
besvarade få frågor och hänvisade ibland till barmnneurologen, därav användes Evas 
svar.

• En barnmedicinsk mottagning. 17-18-åringar har ofta kontakt med vuxenvården, ibland 
även yngre barn. 

• Barnhabiliteringen är den lokala enhet som erbjuder rehabilitering

• Samarbetet med Uppsala är viktigt eftersom man skickar många patienter. 

• Man har en brist i Nyköping när det gäller rehabilitering kontra habilitering. 
Barnhabiliteringen tänker habilitering och inte rehabilitering i tillräckligt hög grad. Önskar 
mer tänk och fokus på rehabilitering.



Innehåll från 

enkäten och intervjun



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: aldrig

Kommentarer

Får epikris men inget annat, rehab/paramedicinare får ingen information. 

Det kunde vara bra med ett standardinformationsbrev med förslag på åtgärder för hemkliniken i samband 

med epikrisen utöver epikrisen. 

Gärna förslag på websidor, vårdprogram, vetenskapliga reviews kring diagnosen. Gärna videomöten

Projektets kommentar

Bra att särskilja olika delar i aktuell information, ovanligt i detta projekt. Att informationsöverföringen 

fungerar är viktigt i denna period då patienten och föräldrarna snart ska gå hem, med stor risk för att vara 

sköra. 

Förslag kommer om behovet av utveckling av strukturen i informationsöverföringen och behovet av att den 

onkologiska upparbetade strukturen kompletteras med det specifikt neurokognitiva området.

. 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

0

1

2

Yrkesgrupper tillgängliga vid behov vid hemkomst 

Alltid Ofta Ibland Aldrig

Projektets kommentar

Er bästa fas vad gäller erbjudande av rehabilitering, men i bästa fall är det fler yrkesgrupper som alltid 

finns tillgängliga. Frågan är ställd med ”vid behov”. Ovanligt att initialt ha tillgång till både psykolog 

och specialpedagog, en tillgång med tanke på patientgruppens vanligaste symtom. 

Uppsala har fått förslag om att konsekvent göra en bedömning av neurokognitiv funktion. Viktigt att 

på hemmaplan använda underlaget som hjälp till anpassning på skolan. 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

0

1

2

3
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Nyköping 
yrkesgrupper i lokal rehabilitering

Alltid Ofta Ibland Aldrig

Projektets kommentar

Bristande möjlighet att erbjuda rehabilitering. Största möjligheterna initialt vid hemkomst. 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

För hur många familjer görs en kartläggning av psykosocial funktion?

Svar: vet inte

Kommentarer

Man vet inte vad Uppsala gör av psykosocial screening och man gör ingen strukturerad kartläggning själv. 

Man ställer vissa frågor, men inte standardiserat. Rutinmässigt kontakt med kurator efter operation bör ingå 

för psykosocial kartläggning. 

Projektets kommentar

Föräldrafunktionen påverkar barnets utfall efter en hjärnskada. Därav följer en rekommendation till 

Barncancercentrum om att ta fram en screening av psykosocial funktion, och mer specifikt även screening 

av föräldrarnas förmåga till coping – dvs förmåga att anpassa sig till barnets förändrade behov.  

Arbete med coping förutsätter information om förändrad kognitiva funktion. Det förutsätter att en 

neurokognitiv bedömning har gjorts. På liknande sätt hänger de flesta förslag i projektet ihop. 



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: alla

• Alla barn åker tillbaka till Uppsala på standardkontroll om Uppsala har rekommenderat det. 

Verksamhetschefen är positiv till att remisser skickas och angelägen om att alla barn med behov ska få 

komma till FBH.

• Utredningarna påverkar dock i begränsad grad vilken rehabilitering som sedan erbjuds hemma. 

• Strukturerade bedömningar i Uppsala så kan man på hemmaplan följa upp med åtgärder efter dem och 

agera vid problem som dyker upp i mellantiden. En tydlig återkoppling är viktig efter utredning i Uppsala

• Behöver även få hjälp från Uppsala med överföring av ”förtroendekapital”. Kanske borde hab-ssk lokalt 

bli mer indragen i rehabiliteringen och samarbeta med Uppsala ssk.

Projektets kommentar

Viktigt att kunna följa upp förslag på behandling och att förslag på anpassning i hemmiljö och skola kan 

genomföras. Tillgången på personal lär vara en byggsten som är central. 

Rekommenderas barn utan motorisk problematik utredning på FBH? 



Komplikationer efter andra cancerformer

Sker en screening av neurokognitiva eller andra neurologiska komplikationer hos 

denna patientgrupp hos er på lokal nivå?

Svar: aldrig

Kommentarer

Oklart vilken psykolog skulle kunna göra en utredning

Projektets kommentar

Förslag har gått till Barncancercentrum att se över var dessa screeningar bör göras.



Avslutande frågor

Vilka enheter erbjuder på lokal nivå rehabilitering av neurokognitiva och andra neurologiska 

komplikationer efter barncancer?

Svar: barnhabiliteringen

Kommentarer i intervjun

Många får komma till habiliteringen, men insatser kan vara begränsade och tiden kort. T.ex. kan någon som 

kan gå men snubblar ställas mot någon som inte kan gå alls och prioriteras bort. Man tänker inte på att 

potentialen för förbättring är större hos den som snubblar. Mindsetet hos hab borde vara mer rehabilitering. 

BUH är vana vid habilitering, där barnen haft en funktionsnedsättning sedan länge. Vid en förvärvad skada 

kan föräldrarna referera till vad barnet kan, men det är egentligen vad barnet kunde, innan skadan.

Generellt är vi sämre på rehabilitering än habilitering. 

Inte alla föräldrar vill att barnet ska vara på habiliteringen p.g.a. det är så många andra barn där med väldigt 

stora funktionsnedsättningar.

Projektets kommentar

Viktiga kommentarer om skillnad mellan habilitering och rehabilitering. Att sprida kunskap om detta ligger 

ännu enbart som förslag för Nyköping men är aktuellt att sprida. 



Avslutande frågor

0

1

2

Brist i lokal rehabilitering
Nyköping

Saknas Finns för lite

Beskrivning

Man har inte yrkesgrupper i tillräcklig omfattning, och har inte haft tillräckliga 

kunskaper om vårdprogrammet



Vad skulle stärka era möjligheter att erbjuda en sammanhållen 
individanpassad rehabilitering enligt vårdprogrammet?

a) Bättre kommunikation och samverkan mellan lokal nivå och sjukvårdsregional nivå

c) Förbättrat digitalt stöd för samverkan, t.ex. stöd för kommunikation, gemensam planering, 

utbildning och framtagande av rehabiliteringsplan

d) Ökad möjlighet att erbjuda patienterna individuellt anpassad utredning på lokal nivå

j) Ökad möjlighet att erbjuda specialpedagogiska rehabiliteringsinsatser på lokal nivå

l) Tydlighet i vårdprogrammet om vilken vårdnivå som ansvarar för utredningar/screeningar

m) Tydlighet i vårdprogrammet för lokalt respektive sjukvårdsregionalt ansvar för 

rehabiliteringsinsatser under hela vårdprocessen

n) Tydlighet i vårdprogrammet för lokalt respektive sjukvårdsregionalt ansvar för kommunikation 

och informationsdelning

q) Stärkta rutiner för överföring till vuxensidan

r) Rätt använd kompetens



Vilken nivå anser ni bör ha ansvaret för bedömning och rehabilitering av neurokognitiva
och andra neurologiska komplikationer för patienter med hjärntumör?

Sjukvårdsregional 

nivå

Lokal 

nivå

Gemensamt 

ansvar

Bedömning preop X

Bedömning postop inneliggande vård X

Rehab postop inneliggande vård X

Tidig rehabiliteringsplan X

Rehabiliteringsinsatser efter initial sjukhusvistelse X

Multiprofessionell bedömning 1 år X

Fortsatt rehabiliteringsplan X

Rehab kopplade till bedömningen efter 1 år X

Multiprofessionell bedömning vid stadiebyte X

Rehab kopplade till bedömningen vid stadiebyte X



Sammanfattning och förslag



Tillgångar
De som fått rekommendation remitteras till 
Uppsala för utredning

Många får kontakt med barnhabiliteringen

Brister
Brist på psykolog/neuropsykolog och 
specialpedagog

Brist på struktur för neurokognitiv rehabilitering

Begränsad rehabkunskap på barnhabiliteringen

Överensstämmelse med vårdprogrammet

Man ser behov av: 

• Stärkt struktur för samverkan lokal/sjukvårdsregional nivå

• Tydlighet i vårdprogrammet om olika ansvar på de två nivåerna

• Kunna erbjuda individuellt anpassad utredning lokalt

• Kunna erbjuda specialpedagogískt stöd till skolan

• 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

Öka tjänsteutrymmet för 

psykolog/neuropsykolog och specialpedagog

De vanligaste 
komplikationerna är 
kognitiva:
Uppmärksamhet
Minne
Processhastighet
Exekutiva funktioner

Utökade insatser behövs av yrkesgrupperna vid:

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

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

• efterföljande neurokognitiv rehabilitering för båda grupperna

• detsamma vid stadiebyten



Vissa hemsjukhus har 
få barn och får svårt att 
bygga specifik 
kompetens

Förslag

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 tillsammans med 

aktuellt team på barnhabiliteringen. 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 rehabilitering för de barn som inte kommer till habiliteringen



Förslag 3

Bygg kunskap om skillnad 

mellan habilitering och rehabilitering

• Utbilda habiliteringen om skillnader och likheter mellan rehabilitering och habilitering

• Om möjligt utifrån organisationen - stärk kunskapsuppbyggnad på habiliteringen genom 

att de begränsar antalet team som där arbetar med rehabilitering



• Screena föräldrarnas psykosociala funktion i samarbete med Barncancercentrum

• Identifiera och 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



Förslag 5

Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan

• Säkra mottagandet av resultatet av den postoperativa bedömning av 

neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer.

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



• Fastställ gemensam tid för tvärfacklig informationsöverföring i sjukvårdsregionen. Då 

informationsöverföring inte är aktuell används den till teamträff

• Tydliggör vilken nivå som ansvarar för olika delar i rehabiliteringsplanen

• Tydliggör er kapacitet för neurokognitiv rehabilitering för den sjukvårdsregionala nivån

• Tydliggör er möjlighet att erbjuda neurokognitiv rehabilitering för familjen

Förslag 6

Stärk struktur för samarbete och sammanhållen 

information i sjukvårdsregionen

Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling



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 7

Stärk samarbetet mellan onkologiskt 

och neurologiskt team 



Sammanfattning av förslag

1. Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer

2. Öka tjänsteutrymmet för psykolog/neuropsykolog och specialpedagog

3. Bygg kunskap och struktur för neurokognitiv rehabilitering

4. Bygg kunskap om skillnad mellan habilitering och rehabilitering

5. Screena föräldrarnas psykosociala funktion, individualisera stödet

6. Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan

7. Stärk struktur för samarbete och sammanhållen information i sjukvårdsregionen

8. Stärk samarbetet mellan onkologiskt och neurologiskt team 4. 

Neurokognitiv rehabilitering Nyköping
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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?  


