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Sammanfattning 

Överlevnaden efter barncancer ökar, men hälsorelaterad livskvalité påverkas av sjukdomen och är 
lägre för barn och ungdomar med hjärntumör än med andra cancerformer. De vanligaste 
symtomen efter hjärntumör i barndomen är neurokognitiva: nedsatt uppmärksamhet, minne, 
processhastighet och nedsatta exekutiva funktioner. Staten och SKR har initierat en förstärkning 
av barncancervården där uppföljning efter förvärvad hjärnskada och psykosocialt stöd speciellt 
betonas. Detta projekt, initierat av Regionalt cancercentrum Mellansverige, kartlade med enkäter 
och intervjuer hur hemsjukhus och barncancercentrum följer rekommendationerna i Nationellt 
vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer. I Uppsala framkommer hög kompetens 
om patientgruppen vid sidan av bristande struktur och möjlighet att erbjuda rehabilitering. 
Örebro erbjuder rehabilitering enligt vårdprogrammet. Övriga hemsjukhus har begränsade 
möjligheter att erbjuda rehabilitering enligt vårdprogrammet. Förslag för att stärka följandet av 
det nationella vårdprogrammet gavs till Barncancercentrum (B) och individuellt för hemsjukhus 
(H): 

1. Förtydliga den egna ansvarsnivån i vårdprogrammet (B+H) 

2. Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer (B+H) 

3. Öka tjänsteutrymme för neuropsykolog och specialpedagog (B+H) 

4. Bygg struktur för neurokognitiv rehabilitering (B+H) 

5. Screena kognitiv funktion, fördjupad utredning vid behov (B+H) 

6. Screena föräldrars psykosociala funktion i postoperativ fas, individualisera stödet (B+H) 

7. Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan (B+H) 

8. Stärk samarbetet mellan onkologiskt och neurologiskt team (B+H) 

9. Screena kognitiv funktion hos barn med andra cancerformer som fått cytostatika (B) 

10. Stärk strukturen för samarbete och sammanhållen information i sjukvårdsregionen (B) 

11. Bygg kunskap om skillnad mellan habilitering och rehabilitering 

I rapporten redovisas en kort sammanfattning av nuläget vid varje enskilt sjukhus, medan förslag 
till åtgärder för varje sjukhus redovisas i sin helhet. I projektet genomfördes återkopplande 
workshops med enskilda sjukhus. Powerpoint-presentationer från dessa workshops innehåller en 
mer utförlig beskrivning av hur varje enskilt sjukhus besvarat frågorna och kan, liksom denna 
rapport, nås på RCC Mellansveriges webbplats. 

 

 

 

 

 

https://cancercentrum.se/mellansverige/cancerdiagnoser/barn/nationell-satsning/mellansverige/delprojekt/
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Bakgrund 

Hjärnskaderelaterad problematik efter barncancer 

Allt fler barn och unga överlever initial behandling av cancer vilket ökar behovet av rehabilitering 
(Regeringsbeslut S2018/03084FS). Barn med hjärntumör, med hög risk för neurologiska och 
neurokognitiva biverkningar, har även uppvisat sämre livskvalitet än grupper med andra former 
av cancer. Det beskrivs i Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer som 
fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan, 2019. Risken för neurologiska 
komplikationer rapporteras dels finnas efter hjärntumör och medföljande behandling, dels efter 
helkroppsstrålning, cytostatika, post-operativa komplikationer och kortikosteroidbehandling. 
Vårdprogrammet beskriver att de vanligaste neurologiska komplikationerna är kognitiva: 

Psykosociala problem är även vanliga och uppföljning av detta ska utgöra en naturlig del i 
rehabiliteringsprocessen. Föräldrarnas möjlighet att anpassa sitt stöd till barnets restsymtom 
påverkar barnets fortsatta utveckling och de är därför centrala aktörer i rehabiliteringen 
(Regionala cancercentrum i samverkan, 2019). 

 

Exekutiva funktioner är ett centralt begrepp i neurokognitiv problematik. Dessa exempel kan 
vara till hjälp för förståelse av vad det är och hur man kan minska problem. 

                        

Den vänstra bilden beskriver en situation med låga exekutiva krav. Busschauffören är välbekant 
med situationen, överraskningar är få och inflödet av stimuli är mestadels långsamt och 
begränsat. Den högra bilden visar på infart i en storstad med ovan vänstertrafik. Bilen är 

De vanligaste 
komplikationerna

• Uppmärksamhet

• Minne

• Processhastighet

• Exekutiva funktioner

Vanligt är även

• Uttröttbarhet

• Huvudvärk

• Psykosociala 
problem

Det förekommer 
även problem med

• Språk

• Motorik

https://www.regeringen.se/49b48b/contentassets/1b060974fa3340b0b1d9d5e1f265a673/langsiktig-inriktning-pa-det-nationella-arbetet-med-cancervarden-s2018_03084_fs.pdf
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/langtidsuppfoljning-efter-barncancer/vardprogram/
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högerstyrd och en automatisk rörelse startar blinkers istället för den invanda vindrutetorkaren. 
Situationen medför hög exekutiv belastning i och med att situationen är obekant och kräver 
kontinuerlig snabb uppdatering av ny detaljrik information. Situationen kräver snabba beslut om 
hur man ska agera för att uppnå önskat resultat. Situationen är tröttande och kräver en 
välfungerande hjärna.  

För barn i skolan är en större faktagenomgång och arbetsstart med nya metoder inom ett nytt 
kunskapsområde ett exempel på en exekutivt krävande situation. Låga exekutiva krav finns i 
välbekanta lugna situationer som barnet sen tidigare har mycket erfarenhet av och har 
förutsättningar att klara bra. Anpassas vardagsmiljön till barnets nedsatta exekutiva 
förutsättningar befrämjas barnets funktion. I miljöer med förväntningar som baseras på barnets 
förmågor innan insjuknandet ökar risken för bristfälliga prestationer, kanske problembeteende 
och påföljande symtom som huvudvärk och mental trötthet. 

Hur identifierar vi exekutiv problematik inom sjukvården? Exekutiva nedsättningar och problem 
med uppmärksamhet har liten chans att märkas i undersökningsrummet på en sedvanlig 
onkologisk uppföljning, där vårdgivaren tillhandahåller en tydlig struktur och mötet är kort. Och 
minnesproblematiken, vilken del av minnet avses? Är det arbetsminne, inlärning, konsolidering 
eller framplockning av minnen? Identifiering och behandling av neurokognitiv problematik ligger 
i ett kunskapsområde som ligger utanför den etablerade onkologiska cancervården.  

 

Tidigare kunskapsunderlag 

Nordiska protokollet för barn som behandlats med hjärntumör 

Nordiska nätverket för neuropsykologer som arbetar med barn med hjärntumör, n-CNP, har 
utvecklat ett protokoll för neuropsykologisk uppföljning av barn som behandlats av hjärntumör, 
Nordiskt protokoll, vilket finns inkluderat i Bilaga 1 i vårdprogrammet (Regionala cancercentrum 
i samverkan 2019). Protokollet beskriver metod för screening av motorisk snabbhet, språkliga 
förmågor, intelligens och problemlösningsförmåga, arbetsminne, visuomotorisk integration, 
uppmärksamhet och exekutiv funktion. n-CNP ger även förslag på skattningsformulär för 
hälsorelaterad livskvalitet, psykosocial funktion och beteende och upplägg för individualiserad 
neurokognitiv rehabilitering. 

 

 

 

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/langtidsuppfoljning-efter-barncancer/vardprogram/bilaga-1-riktlinjer-for-utredning-och-rehabilitering-av-barn-med-tumor-i-centrala-nervsystemet/#chapter--Nordic-protocol-on-neuropsychological-follow-up-on-children-treated-for-brain-tumor
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Sjukvårdsregional barncancerrapport 

En tidigare Barncancerrapport av barnonkolog Johan Arvidsson (Regionalt cancercentrum 
Uppsala Örebro, 2019), rapporterar följande rekommendationer med beröring till delprojektet:   

• 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). 
 

Det nationella vårdprogrammet 

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer, fastställd av Regionala 
cancercentrum i samverkan, ger rekommendationer för utredning och rehabilitering av barn med 
tumör i centrala nervsystemet. Målet med uppföljningen är att: 

• ”tidigt identifiera patienter med manifesta besvär eller risk för neurologiska och 
neuropsykologiska skador, i syfte att förklara symtom och tidigt sätta in behandling och 
lämpliga stödåtgärder  

• patienter ska få adekvat utredning av neurokognitiva biverkningar och att utredningen 
upprepas vid lämpliga tidpunkter, till exempel. vid stadiebyten  

• åtgärder sätts in i skolan för att stödja individens möjlighet till optimal neurokognitiv 
utveckling  

• patienterna får tillgång till kontinuerlig vårdkontakt i syfte att anpassa stöd och 
behandling till förändrade behov  

• vid en komplex symtombild hjälpa patienten till lämpligt multidisciplinärt 
rehabiliteringsteam  
ge patienterna möjlighet till uppföljning och vid behov ny neurokognitiv utredning i 
vuxen ålder, för att bedöma arbetsförmåga och behov av eventuella insatser.” (s 30, 
Regionala cancercentrum i samverkan 2019). 
 

Den politiska bakgrunden  

Sedan 2019 finns det i de årliga överenskommelserna mellan staten och SKR en särskild satsning 
på barncancervården (Regeringsbeslut S2019/02859/FS). Regionala cancercentrum har enligt 
överenskommelsen bland annat uppgiften att stödja och följa den regionala implementeringen av 
det Nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer. Insatser för barn som 
drabbats av en förvärvad hjärnskada framhålls särskilt (Regeringsbeslut S2020/09782). 

I Sjukvårdsregion Mellansverige skapades under 2020 en projektorganisation med syfte att 
säkerställa att medel används i enlighet med överenskommelsen, och att skapa en struktur för 
delprojekt inom barncancersatsningen. ”Neurokognitiv rehabilitering” är ett av de delprojekt som 
genomförts i sjukvårdsregionen. Johan Arvidsons tidigare nämnda sjukvårdsregionala 
barncancerrapport (Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, 2019) förstärkte även initierandet 
av detta delprojekt.  

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/mellansverige/barncancersatsning/191115_barncancerrapport_uppsalaorebro_komplett.pdf
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/langtidsuppfoljning-efter-barncancer/vardprogram/bilaga-1-riktlinjer-for-utredning-och-rehabilitering-av-barn-med-tumor-i-centrala-nervsystemet/
https://www.regeringen.se/4adaf8/contentassets/b3edc91aa786420e8bc2944b4724e300/godkannande-av-en-ok-cancervarden-s2019_02859_fs.pdf
https://www.regeringen.se/4b12a4/contentassets/3e871e8ca43a46ff99758647f3814aa9/godkannande-av-ok-cancer-s2020_09782.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/mellansverige/barncancersatsning/191115_barncancerrapport_uppsalaorebro_komplett.pdf
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Delprojektets utformning 

Projektets syften är att:  

• kartlägga hur man arbetar med rehabilitering av barn med neurokognitiva och andra 
neurologiska komplikationer vid barncancer  

• kartlägga hur man följer rekommendationerna i vårdprogrammets bilaga om rehabilitering 
av hjärnskaderelaterad problematik  

• ge förslag på vad som kan stärka förutsättningarna att arbeta enligt vårdprogrammet.  
 
I delprojektet har följande personer deltagit: 
 

Delprojektroll Namn Yrkesroll Hemvist 

Delprojektledare Catherine 
Aaro 
Jonsson 

Neuropsykolog, Fil dr Barn och 
Ungdomshabiliteringen, 
Region Jämtland Härjedalen 

Delprojektägare Jenny 
Boija 
Bennbom 

Avdelningschef FBH, tidigare t.f. 
Sektionschef Barnneurologi, 
habilitering och rehabiliteringsmedicin 

Akademiska barnsjukhuset 

Delprojektstöd Sara 
Saltin 

Huvudprojektledare 
Barncancersatsningen 

RCC Mellansverige 

 

I utformandet av enkäten deltog även följande personer: 

Delprojektroll Namn Yrkesroll Hemvist 

Delprojektmedlem Helena Söderström Neuropsykolog, 
Doktorand 

Akademiska 
barnsjukhuset 

Delprojektmedlem Ann-Christin Björklund Konsultsjuksköterska, 
Doktorand 

Akademiska 
barnsjukhuset 

Delprojektmedlem Cristina Eklund Specialpedagog FBH, Akademiska 
barnsjukhuset 

Delprojektmedlem Christoffer Ehrstedt Barnneurolog, Med dr Akademiska 
barnsjukhuset 

 

I sjukvårdsregion Mellansverige finns sju regioner, varav sex har ett samarbete kring barncancer. 
(Värmland samarbetar med Västra Götalandsregionen.) Samtliga sex samverkande regioner har 
deltagit i delprojektet, men alla tillfrågade sjukhus har inte haft möjlighet att delta.  
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Delprojektet har genomförts genom en enkät och uppföljande intervju hösten 2020. 
Återkoppling av resultatet redovisades med rekommendationer under våren 2021i workshops. All 
kontakt skedde digitalt på grund av pågående pandemi. 

I enkäter och intervjuer deltog sju hemsjukhus; Eskilstuna, Falun (enbart enkät), Hudiksvall, 
Nyköping, Västerås, Örebro och Uppsala. Gävle kunde inte medverka. Uppsala har ett uppdrag 
som Barncancercentrum för hela sjukvårdsregionen och ett uppdrag som hemsjukhus för 
Uppsala-barnen. I kartläggningen som genomförts i delprojektet har Uppsala därför svarat på 
frågorna ur två olika perspektiv, som Barncancercentrum och som hemsjukhus. För perspektivet 
Barncancercentrum deltog även Folke Bernadotte regionhabilitering, FBH. Vid återkopplingen i 
workshops deltog Uppsala som Barncancercentrum och hemsjukhus, FBH, Örebro, Västerås och 
Eskilstuna. 

Patientgruppen i Sjukvårdsregion Mellansverige 

Sexton barn per år uppskattas överleva hjärntumör i sjukvårdsregionen. Tre av fyra uppskattas ha 
ett rehabiliteringsbehov med rekommendationer om uppföljning tex vid stadiebyte i skolan. 
Utöver det antalet finns gruppen med andra cancerformer med påverkan på centrala 
nervsystemet, CNS, efter infektioner eller barnonkologisk behandling som helkroppsbestrålning 
vid stamcellstransplantation eller leukemiterapi inriktad på centrala nervsystemet (Regionalt 
cancercentrum Uppsala Örebro, 2019). 

Frågor i enkäten 

Bilaga 1 i vårdprogrammet rekommenderar insatser i de olika delarna av patientprocessen, se 
figur nedan. I preoperativ fas är barnet och förälder ofta inneliggande på Akademiska 
barnsjukhuset i Uppsala. Inneliggande rehabilitering kan vara både i Uppsala och på 
hemsjukhuset. Vid rehabilitering på hemmaplan bor familjen åter hemma, och barnet har återgått 
med ofta förändrad funktion till vardagslivet. Utredning av neurokognitiva eller andra 
neurologiska komplikationer ett år efter avslutad behandling kan ske på Folke Bernadotte 
Regionhabilitering, på Akademiska barnsjukhuset eller på hemsjukhuset. Fortsatt uppföljning 
enligt vårdprogrammet kan ske både lokalt och regionalt, utifrån tillgång till personal, eller utifrån 
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remiss till sjukvårdsregional nivå. 

 

Frågorna i enkäten har kopplats till de olika delar i patientprocessen och baserade sig på de 
insatser som rekommenderas i Bilaga 1 i vårdprogrammet.  

En vanligt förekommande fråga var vilka yrkeskategorier som deltar i utredning eller som vid 
behov kan erbjuda rehabilitering i de olika faserna. Vi frågade även om hur kommunikation och 
samverkan mellan hemsjukhus och barncancercentrumsåg fungerade och vilka förslag på 
förbättringar man såg. Alla frågor följdes åt av möjligheten att kommentera eller utveckla svar.  

Enkäten rymmer även frågor om barn med andra cancerformer, men med påverkan på centrala 
nervsystemet. 

 

 

Sammanfattning av svar 
och förslag på åtgärder 

En kort sammanfattning av svar från enkät och intervju presenteras här för varje enskilt sjukhus. 
Förslag på åtgärder för att stärka neurokognitiv rehabilitering presenteras däremot i sin helhet för 
respektive sjukhus.  

 

Uppsala Barncancercentrum 

Innehåll i enkät och intervju 

Två enheter på Akademiska barnsjukhuset har sjukvårdsregionalt uppdrag för neurokognitiv 
rehabilitering: Sektionen för Barnneurologi, habilitering och rehabiliteringsmedicin samt Folke 
Bernadotte Regionhabilitering, FBH. Sektionen för Barnneurologi, habilitering och 
rehabiliteringsmedicin arbetar mestadels med utredning och behandling under perioder då 
patienterna är inneliggande på sjukhuset. FBH erbjuder sammanhållna utredningsperioder som 
hemsjukhusen kan remittera till, t ex ett år efter avslutad medicinsk behandling enligt 
vårdprogrammets förslag på tidpunkt.  

 

 

 

Preoperativ 
fas

Inneliggande 
rehab

Rehab på 
hemmaplan

Utredning ett 
år efter 

avslutad 
behandling

Fortsatt 
uppföljning vid 
stadieövergång

ar
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Tillgången till personal för neurokognitiv rehabilitering i postoperativ inneliggande fas visas i 
denna matris: 

 

 

Läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, och lekterapeut finns alltid med i 
postoperativ inneliggande rehabilitering. Dietist, logoped, neuropsykolog, psykolog, 
musikterapeut och syskonstödjare finns ibland med. Specialpedagog saknas.  

De flesta barn som diagnostiserats med en hjärntumör genomgår neurokirurgisk operation. 
Postoperativt behöver en del ytterligare behandling med strålning och/eller cytostatika. Under 
denna period finns det risk att behandlingen inneburit en påverkan/skada på centrala 
nervsystemet, vilket kan ge olika former av neurologiska, beteendemässiga eller kognitiva 
symtom.  

Barnen ska framöver åter tillbaka till vardagsmiljön. Utgångspunkten bör vara att de flesta barn 
och familjer är i en skör period. Då de vanligaste komplikationerna är kognitiva bör en 
bedömning av kognitiva funktioner göras av neuropsykolog för att ge underlag till hur upplägg i 
familjen och skola bör se ut. Specialpedagog eller sjukhuslärare bör knyta kontakt med skolan och 
förbereda skolstart i samarbete med specialpedagog på lokalt team. Föräldrar behöver hjälp med 
att förstå förändrat beteende som följer av nedsatta kognitiva funktioner. 

Informationen från Uppsala Barncancercentrum till emottagande hemsjukhus är central för en 
sammanhållen rehabilitering. I enkät och intervju beskrivs att det saknas rutiner och ett smidigt 
effektivt kommunikationssätt som är säkert ur sekretessynpunkt. Det kan även dröja innan 
journalanteckningar skickas. Videomöten ökar successivt i frekvens och något som flera 
uppskattar. De flesta beskriver också svårigheten med att på kort varsel få till möten för alla 
berörda yrkesgrupper. För att möjliggöra fler videomöten behövs en överenskommen 
sjukvårdsregional struktur för kommunikation och informationsöverföring. 

Kompetensen på neurokognitiv rehabilitering är hög inom Uppsala barncancercentrum, samtidigt 
som strukturen och möjligheten att erbjuda rehabilitering beskrivs som bristfällig. Man beskriver 
större följsamhet till vårdprogrammet vad gäller utredning, mindre vad gäller interventioner. I 
enkäter och intervju beskrivs hög frustration över läget. På workshops uttrycktes behov av att 
omfördela resurser från de standardiserade utredningsperioder som genomförs inom det 
sjukvårdsregionala uppdraget till mer individuellt utformade utredningar och interventioner. 
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I tabellen ses enhetens förslag på vilken sjukvårdsnivå som bör ha ansvaret för rehabiliteringen:  

 

Denna ansvarsfördelning stämmer med önskemålen från många hemsjukhus. På den 
sjukvårdsregionala nivån blir det viktigt att stärka strukturen och förutsättningarna för de delar 
där ansvaret redan ligger på den sjukvårdsregionala nivån, till exempel för rehabilitering i den 
inneliggande postoperativa perioden, samt för de perioder då man vill ha ett upplägg av 
gemensamt ansvar.  

Resurser med påverkan på följsamheten till vårdprogrammet: 

 

 

Förslag på åtgärder  

1. Förtydliga det sjukvårdsregionala ansvaret 

• Klargör på yrkes- och ledningsnivå vilka delar i vårdprogrammet som enbart kan 
göras på sjukvårdsregional nivå, t ex postoperativ bedömning av barnets 
komplikationer och familjens psykosociala funktion, postoperativ fas: 
förberedande information till emottagande hemsjukhus. 
 

Tillgångar

•Specialistkunskap 

•Engagemang

•Hög kvalitet på samlad utredningsperiod 
på FBH

Brister

•Låg tillgång till neuropsykolog, 
specialpedagog

•Bristande struktur för internt samarbete 
och informationsöverföring

•Bristande struktur för extern 
informationsöverföring
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2. Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer 

• 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 
 

3. Öka tjänsteutrymmet för neuropsykologer, tillsätt specialpedagog –  

• Stärk på detta sätt möjligheten att identifiera, utreda, behandla de vanligaste 
neurokognitiva komplikationerna.  

• Stärk även möjligheten att i vardagen förebygga besvär som uppkommer på grund 
av de vanligaste komplikationerna rehabilitering vid övergång från sjukhusvård till  
hem och skola – hjälp föräldrar och lärare att förstå barnets annorlunda 
beteenden och hur de ska befrämja god funktion.  
Se kommentar i slutet av rapporten. 

 
4. Stärk struktur för neurokognitiv rehabilitering 

• Planera samarbetsformer för rehabilitering av kognitiv problematik av 
neuropsykolog, specialpedagog, arbetsterapeut och neurolog 

• Dokumentera vid vilka symtom och vid vilken psykosocial funktion som remiss 
bör gå till FBH. 

 
5. Screena kognitiv funktion, fördjupad utredning vid behov 

• Obligatorisk screening, enligt nordiska protokollet, första screening i 
postoperativ, inneliggande fas. Fördjupad neuropsykologisk utredning vid behov.  
 

6. Screena psykosocial funktion, individualisera stödet 

• Sök/översätt eller utveckla strukturerad screening av psykosocial funktion 
(socionom och psykolog)  

• Sök/översätt eller utveckla screening av föräldrarnas copingstrategier 
(neuropsykolog) 

• Använd screeningen till att identifiera föräldrar med större behov av stöd 
avseende psykosocial funktion och copingstrategier 

• Individualisera stödet 
 

7. Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan 

• Utred neurokognitiv funktion i postoperativ inneliggande fas. 

• Informera det lokala teamet om hur den postoperativa utredningen kan användas 
som underlag för anpassning i konsultationen till barnets förskola och skola. 
Se kommentar i slutet av rapporten.  
 

8. Screena kognitiv funktion hos barn med andra cancerformer som fått cytostatika 

• Screena kognitiv funktion hos alla patienter i postoperativ period, gå vidare med 
fördjupad neuropsykologisk utredning vid behov.  
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9. Stärk struktur för samarbete och sammanhållen information i sjukvårdsregionen 

• Fastställ gemensam tid för tvärfacklig informationsöverföring i sjukvårdsregionen. 
Då informationsöverföring inte är aktuell används den till teamträff  

• Använd gärna videokonferens, med familjen närvarande vid behov 

• Utveckla struktur för en implementering av gemensam rehabiliteringsplan för 
barncancercentrum och hemsjukhus  

• Sammanfatta aktuella delar i vårdprogrammet med förtydligande av regionalt och 
lokalt ansvar 

• Komplettera gärna informationsöverföringen med aktuell generell kunskap om 
patientgruppen  

• Skapa digitalt stöd för det levande dokument som rehabiliteringsplanen utgör 

• Erbjud handledning i utredning och rehabilitering vid barncancer till de 
hemsjukhus som behöver stöd för lokala insatser 
 

10. Utbilda onkologiskt och neurologiskt team om varandras områden 

• Genomför 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 

• Sprid kunskap i sjukvårdsregionen om skillnad mellan uppföljning av onkologisk 
och neurokognitiv/neurologisk problematik. 

 

Eskilstuna 

Bakgrundsinformation 

Eskilstuna har 10-15 cancerbarn per år, varav cirka 1/3 har hjärntumör. 

I barnonkologiskt team finns sjuksköterska, lekterapeut, kurator, skollärare. Dietist och 
fysioterapeut vid behov. De påtalar brist på neurologer och någon som håller ihop samarbetet 
med habiliteringen. Man saknar psykolog/neuropsykolog, tjänsten finns inte ens. 

Enkäten var svår att besvara p.g.a. rudimentärt neuroteam och medföljande rehabverksamhet.  
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Innehåll i enkät och intervju 

Tillgång till personal för neurokognitiv rehabilitering visas i denna matris: 

 

 

Matrisen redovisas nedan för alla hemsjukhus och baserar sig på svaren i de frågor, se sid 37, som 
handlar om tillgång till personalkategorier i utredning och rehabilitering i olika delar av 
vårdprocessen. 

Om multiprofessionell utredning sker ett år efter avslutad behandling är det via remiss till 
Uppsala. Svar om yrkesgrupper vid neurokognitiv rehabilitering avser vilka yrkesgrupper som vid 
behov är inkopplade vid utredning, och vilka som vid behov finns till hans för rehabilitering.  

Bakgrundsinformationen som beskriver rehabiliteringsverksamheten som rudimentär kanske ger 
en bra sammanfattning. Undantaget är sjukhusläraren som stadigt finns med i vårdprogrammets 
olika steg och tillhör en yrkesgrupp som kan uppmärksamma den vanligaste kognitiva 
problematiken.  

 

 

Eskilstuna beskriver behov av:  

• stärkta kommunikations- och samarbetsformer 

• psykoterapeutiska och specialpedagogiska insatser 

• kunna erbjuda neurokognitiv träning 

• ökad tydlighet om ansvarsnivåer i vårdprogrammet 
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Enhetens förslag på vilken sjukvårdsnivå som bör ha ansvaret för neurokognitiv rehabilitering  

 

Man vill således jobba i samarbete med Uppsala Barncancercentrum i de perioder då barnet vistas 
i hemmiljön. För ett samarbete ser man att det krävs ett lokalt team, i workshopen framkommer 
tankar om att man skulle kunna samarbeta med Nyköping för den lokala rehabiliteringen.  

 

Resurser med påverkan på följsamheten till vårdprogrammet: 

 

 

Förslag på åtgärder  

1. Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer 

• 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. 

2. Förtydliga den egna ansvarsnivån i vårdprogrammet 

• Klargör vilka delar i vårdprogrammet som ligger inom hemsjukhusets ansvar, t ex 
rehabilitering på hemmaplan. 
 
 

Tillgångar

•Engagemang

•Sjukhuslärare drar stort lass

Brister

•Låg tillgång till personal, framförallt nämns 
psykolog/neuropsykolog och neurolog

•Svag struktur för rehabilitering
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3. Tillsätt tjänst för psykolog/neuropsykolog och specialpedagog 
Utökade insatser behövs av yrkesgrupperna vid: 

• rehabilitering vid övergång från sjukhusvård till hem och skola – hjälp föräldrar 
och lärare att förstå barnets annorlunda beteenden och hur de ska befrämja god 
funktion 

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

• efterföljande neurokognitiv rehabilitering för båda grupperna 

• detsamma vid stadiebyten 
Se kommentar i slutet av rapporten. 

 

4. 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 
 

5. Screena föräldrarnas psykosociala funktion, individualisera stödet 

• Screena föräldrarnas psykosociala funktion i samarbete med Barncancercentrum 
(socionom) 

• Identifiera och möt upp föräldrar i större behov av psykosocialt stöd 

• Identifiera och möt upp föräldrar med större behov av stöd avseende psykosocial 
funktion och copingstrategier 
 

6. Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan 

• Säkra mottagandet av den postoperativa bedömningen av neurokognitiva och 
andra neurologiska komplikationer. 

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

• Se kommentar i slutet av rapporten. 
 

7. Stärk struktur för samarbete och sammanhållen inom sjukvårdsregionen 

• Fastställ gemensam tid för tvärfacklig informationsöverföring i sjukvårdsregionen. 
Då informationsöverföring inte är aktuell används den till teamträff  

• Utveckla struktur för en implementering av gemensam rehabiliteringsplan för 
barncancercentrum och hemsjukhus  

• Tydliggör för familjen er möjlighet att erbjuda neurokognitiv rehabilitering 
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8. Stärk samarbetet mellan onkologiskt och neurologiskt team  

• 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 
 

Falun 

Innehåll i enkät och intervju 

Falun deltog enbart via enkäten. I matrisen ses tillgången till personal för neurokognitiv 
rehabilitering: 

 

Falun har således en stor andel yrkeskategorier som deltar i neurokognitiv rehabilitering. 
Barnonkolog deltar i nästan alla faser av neurokognitiv rehabilitering medan barnneurolog 
förekommer mer sparsamt, svar som skulle vara bra att kunna förstå mer ingående. Till största 
del saknas logoped, neuropsykolog, psykolog och musikterapeut. Neuropsykolog/psykolog är en 
central yrkesgrupp för utredning och rehabilitering för de vanligaste symtomen, och logoped är 
viktig för komplikationer som även förekommer.  

I enkäten anges upplevelsen att man kan göra noggranna utredningar på FBH, men man i Falun 
har sedan svårigheter att implementera förändring/stöd i ex skolan. Se kommentar om FBH i 
slutet av rapporten. 

I enkäten beskrivs behov av:  
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• Stärkt samarbete med skolan för individuell anpassning utifrån nedsatta funktioner 

• Stärkta rutiner för överföring till vuxensidan 
 

Man kommenterade att det är oklara ansvarsområden gällande utredningsfynden - kommunens 
eller sjukvårdens? Man besvarade inte frågan om ansvarsnivåer för rehabilitering 

Resurser med påverkan på följsamheten till vårdprogrammet: 

 

 
Förslag på åtgärder  

1. Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer 

• 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 
 

2. Tillsätt tjänst för psykolog/neuropsykolog 
Utökade insatser behövs vid: 

• rehabilitering vid övergång från sjukhusvård till hem och skola – hjälp föräldrar 
och lärare att förstå annorlunda beteenden och hur de ska befrämja god funktion 

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

• efterföljande neurokognitiv rehabilitering för båda grupperna 

• detsamma vid stadiebyten 
Se kommentar i slutet av rapporten. 

 
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 

Tillgångar

•Alla erbjuds rehabilitering av tvärfackligt 
onkologiskt team (saknas dock 
psykologisk kompetens)

•Remitterar till FBH

Brister

•Begränsat erbjudande av neurokognitiv 
rehabilitering

•Har inte lyckats rekrytera psykolog 

•Brist på logoped

•Svårt att implementera rekommendationer 
från FBH
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• 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. 
 

4. Screena föräldrarnas psykosociala funktion, individualisera stödet 

• Screena föräldrarnas psykosociala funktion i samarbete med Barncancercentrum  

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

5. Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan  

• Säkra mottagandet av den postoperativa bedömningen av neurokognitiva och 
andra neurologiska komplikationer. 

• Ge konsultation till förskola/skola om rätt kravnivå och pedagogiska 
anpassningar 
Se kommentar i slutet av rapporten. 

 

6. Stärk samarbetet mellan onkologiskt och neurologiskt team 

• 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 
 

Hudiksvall 

Bakgrundsinformation 

Aktuella enheter är en barnmedicinsk avdelning, en barnmedicinsk mottagning och 
barnhabiliteringen. Man har få patienter, cirka 9-10 barn på fyra år. Innan dess var det några års 
uppehåll. Man önskar kunna erbjuda mer resurser/tid för dessa barn. De är få och sjuksköterska 
har t.ex. ingen dedikerad tid för kontaktsjuksköterske-uppgifterna. Psykolog saknas (sjukskriven 
sedan ca 1 år) och man har ingen neuropsykolog-tjänst. 
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Innehåll i enkät och intervju 

Tillgång till personal för neurokognitiv rehabilitering:  

 

Hudiksvall beskriver tillgång till medicinsk och paramedicinsk kompetens, medan neuropsykolog, 
psykolog och specialpedagog saknas vilket ger bristfällig möjlighet för rehabilitering av de 
vanligaste komplikationerna. Man remitterar till FBH för utredning men har svårt att sen 
implementera rekommendationer från FBH. Se kommentar om FBH i slutet av rapporten. 

I enkäten beskrivs att man ser mycket som skulle styrka insatserna, och man ser vissa delar som 
genomförbara, t ex: 

• bättre kommunikation och samverkan mellan lokal nivå och sjukvårdsregional nivå 

• bättre intern kommunikation och samverkan på lokal nivå – (Hudiksvall Gävle) 
 

Man ser också ett påtagligt behov av 

• ökad möjlighet att erbjuda psykoterapeutiska insatser för barnet på lokal nivå 

• ökad möjlighet att erbjuda specialpedagogiska rehabiliteringsinsatser på lokal nivå 

• stärkt samarbete med skolan för individuell anpassning utifrån nedsatta funktioner. 
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Enhetens förslag på vilken sjukvårdsnivå som bör ha ansvaret för neurokognitiv rehabilitering:  

 

 

Resurser med påverkan på följsamheten till vårdprogrammet: 

 

 

Förslag på åtgärder  

1. Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer 

• 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: 

Tillgångar

•Engagemang i onkologiska teamet

• Identifierar neurokognitiva behov

•Remitterar till FBH

•Psykosocial kartläggning

•Barn med neurokognitiv problematik får 
stöd på barnhab 

Brister

•Saknar uppbyggnad för neurokognitiv 
rehabilitering

•Har svårt implementera neurokognitiva 
rekommendationer från FBH 

•Otillsatt psykologtjänst

• Ingen specialpedagogtjänst
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patientgruppens behov, vad som behövs för att möta behoven, nationellt fattade 
beslut om utveckling av rehabilitering 
 
 
 

2. Öka tjänsteutrymmet för neuropsykolog och specialpedagog 
Utökade insatser behövs av yrkesgrupperna vid: 

• rehabilitering vid övergång från sjukhusvård till hem och skola – hjälp föräldrar 
och lärare förstå annorlunda beteenden och hur de ska befrämja god funktion 

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

• efterföljande neurokognitiv rehabilitering för båda grupperna 

• detsamma vid stadiebyten 
Se kommentar i slutet av rapporten. 

 
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 
 

4. Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan 

• Säkra mottagandet av den postoperativa bedömningen av neurokognitiva och 
andra neurologiska komplikationer. 

• Ge handledning till förskola/skola om rätt kravnivå och pedagogiska 
anpassningar. 
Se kommentar i slutet av rapporten. 
 

5. Stärk struktur för samarbete inom sjukvårdsregionen 

• Fastställ gemensam tid för tvärfacklig informationsöverföring i sjukvårdsregionen. 
Då informationsöverföring inte är aktuell används den till teamträff  

• Utveckla struktur för en implementering av gemensam rehabiliteringsplan för 
barncancercentrum och hemsjukhus  

 

6. Stärk samarbetet mellan onkologiskt och neurologiskt team  

• 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 
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Nyköping 

Bakgrundsinformation 

Aktuella enheter är en barnmedicinsk mottagning och barnhabiliteringen. 17/18-åringar har ofta 
kontakt med vuxenvården, ibland gäller det även för yngre barn. Sjuka barn får normalt söka via 
vuxenakuten, men cancerbarn och andra svårt sjuka barn har VIP-spår till barnkliniken och 
behöver inte gå via akuten. 
 

Vissa frågor i enkäten var svåra att besvara då man har få patienter.  

Extra viktigt för Nyköping var:   

• samarbetet med Uppsala eftersom man skickar många patienter.  

• barnhabiliteringen tänker habilitering och inte rehabilitering i tillräckligt hög grad. Önskar 
mer tänk och fokus på rehabilitering. 

 

Innehåll i enkät och intervju 

Tillgång till personal för neurokognitiv rehabilitering:  

 

 

Det vanligaste svaret är att yrkeskategorier endast ibland finns tillgängliga vid rehabilitering. 
Barnonkolog, neuropsykolog, sjukhuslärare och musikterapeut finns aldrig tillgängliga. Det ger 
begränsade möjligheter att arbeta enligt vårdprogrammet.  

Nyköping remitterar till utredning på FBH, men utredningarna påverkar dock i begränsad grad 
vilken rehabilitering som sedan erbjuds hemma. (Se kommentar om FBH:s arbete i slutet av 
rapporten.) 
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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 specialpedagogiskt stöd till skolan 

• Rutiner för överföring till vuxensidan  
 

Enhetens förslag på vilken sjukvårdsnivå som bör ha ansvaret för neurokognitiv rehabilitering:  

 

Resurser med påverkan på följsamheten till vårdprogrammet: 

 

 

Förslag på åtgärder  

1. Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer 

• 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 

 

2. Tillsätt tjänst för neuropsykolog och specialpedagog 

Tillgångar
•De som fått rekommendation remitteras 
till Uppsala för utredning

•Patienterna får stöd på barnhabiliteringen

Brister
•Svag struktur för neurokognitiv 
rehabilitering

•Brist på psykolog, neuropsykolog
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Utökade insatser behövs av yrkesgrupperna vid: 

• rehabilitering vid övergång från sjukhusvård till hem och skola – hjälp föräldrarna 
och lärare förstå annorlunda beteenden 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 
Se kommentar i slutet av rapporten. 
 

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 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 
 

4. 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 

 

5. Screena föräldrarnas psykosociala funktion, individualisera stödet 

• Screena föräldrarnas psykosociala funktion i samarbete med Barncancercentrum 
(socionom) 

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

6. Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan  

• Säkra mottagandetav den postoperativa bedömningen av neurokognitiva och 
andra neurologiska komplikationer. 

• Ge konsultation till förskola/skola om rätt kravnivå och underlättande 
anpassningar 
Se kommentar i slutet av rapporten. 
 

7. Stärk struktur för samarbete inom sjukvårdsregionen 

• Fastställ gemensam tid för tvärfacklig informationsöverföring i sjukvårdsregionen. 
Då informationsöverföring inte är aktuell används den till teamträff  

• Utveckla struktur för en implementering av gemensam rehabiliteringsplan för 
barncancercentrum och hemsjukhus 

• Tydliggör vilken nivå som ansvarar för olika delar i rehabiliteringsplanen 
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• Tydliggör vilka som har ansvar för kommunikation och initierande av kontakt 
under vårdförloppet 

• Tydliggör er kapacitet för neurokognitiv rehabilitering för den sjukvårdsregionala 
nivån 

• Tydliggör er möjlighet att erbjuda neurokognitiv rehabilitering för familjen 
 

8. Stärk samarbetet mellan onkologiskt och neurologiskt team  

• 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 
 

Uppsala hemsjukhus 

Bakgrundsinformation 

På Akademiska sjukhuset, se tidigare beskrivning, bär man det lokala sjukhusets ansvar för 
rehabiliteringen av barn som är skrivna i Uppsala län. Beräknat på de senaste fyra åren har man 
cirka 4 barn per år som nyinsjuknat i hjärntumör.  

 

Innehåll i enkät och intervju 

Tillgång till personal för neurokognitiv rehabilitering: 
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Uppsala hemsjukhus beskriver således att den största tillgången, alltid eller ofta, finns hos 
medicinsk personal. I kommentarerna framkommer att neuropsykologen är närvarande, men på 
ett begränsat sätt som inte motsvarar vårdprogrammets intentioner, kan t ex jobba via andra 
yrkesgrupper. Kurator finns aldrig/ibland med. De vanligaste svaren för dietist, psykolog, 
kurator, lekterapeut och musikterapeut är ibland eller aldrig. Förekomsten av specialpedagog är 
felaktig, då specialpedagog endast finns på FBH, och FBH har endast ansvar på sjukvårdsregional 
nivå. Man beskriver större följsamhet till vårdprogrammet vad gäller utredning, mindre vad gäller 
behandling.  

I enkäten anges behov av alla de 17 förbättringsförslag som där nämns.  

Resurser med påverkan på följsamheten till vårdprogrammet: 

 

 

Förslag på åtgärder  

1. Förtydliga den egna ansvarsnivån i vårdprogrammet 

• Klargör vilka delar i vårdprogrammet som ligger inom hemsjukhusets ansvar, t ex 
rehabilitering på hemmaplan 

 

2. Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer 

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

• Delge beslutsfattare det kunskapsunderlag som behövs: patientgruppens behov, 
vårdprogrammets rekommendationer, statliga beslut om utveckling av 
rehabilitering 
 

3. Öka tjänsteutrymmet för neuropsykolog och specialpedagog 
Utökade insatser behövs av yrkesgrupperna vid: 

• rehabilitering vid övergång från sjukhusvård till hem och skola – hjälp föräldrar 
och lärare förstå annorlunda beteenden och hur de ska befrämja god funktion 

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

• efterföljande neurokognitiv rehabilitering för båda grupperna 

• detsamma vid stadiebyten 

• Se kommentar i slutet av rapporten. 
 

4. Bygg struktur för neurokognitiv rehabilitering 

Tillgångar

•Hög specialistkunskap

•Engagemang

•Bra uppfyllande av vårdprogrammet för de 
med omfattande behov, som utreds på 
FBH och som remitteras till 
barnhabiliteringen för långvariga insatser

•Mer följsamhet med vårdprogrammet vad 
gäller utredning 

Brister

•Bristande tjänsteutrymme för 
neuropsykolog, specialpedagog

•Bristande struktur för identifiering av 
symtom, för rehabiliteringsinsatser, 
kommunikation och samarbete

•Lågt uppfyllande av vårdprogrammet för 
patienter med enbart kognitiv problematik

•Mindre följsamhet vad gäller behandlande 
insatser
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• Klargör vilken enhet som ska erbjuda rehabiliteringsinsatser för patientgruppen 
med kognitiva komplikationer 

• Neuropsykolog screenar kognitiv problematik, fördjupad neuropsykologisk 
utredning vid behov 

• Planera och dokumentera samarbetsformer för rehabilitering av kognitiv 
problematik av neuropsykolog, specialpedagog, arbetsterapeut och neurolog 

• Planera upplägg för de barn som inte tas emot av habiliteringen 
 

5. Screena kognitiv funktion, fördjupad utredning vid behov 

• Screening enligt nordiska protokollet vid ett år för de som möts upp lokalt, som 
inte går till FBH, vid stadiebyten. 

• Fördjupad neuropsykologisk utredning vid behov. 
 

6. Screena föräldrarnas psykosociala funktion, individualisera stödet 

• Använd screeningen till att identifiera föräldrar med större behov av stöd 
avseende psykosocial funktion och copingstrategier 

• Individualisera stödet 
 

7. Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan 

• Säkra genomförandet av en postoperativ bedömning av neurokognitiva 
funktioner 

• Använd resultatet som underlag för konsultation och handledning till skolan 

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

• Se kommentar i slutet av rapporten. 
 

8. Stärk samarbetet mellan onkologiskt och neurologiskt team  

• 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 
 

Västerås 

Bakgrundsinformation 

Man har 3-4 nyinsjuknade barn med hjärntumör per år. 1/3 har leukemier, 1/3 har hjärntumörer, 
1/3 har övriga typer. Psykolog, arbetsterapeut, lärare och dietist är gemensamma resurser för 

onkolog- och neuroteam. Onkologteamet har barnen fram till ett år efter avslutad medicinsk 
behandling. Därefter överförs barnen till neurologteamet.  
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Innehåll i enkät och intervju 

 

Tillgång till personal för neurokognitiv rehabilitering:  

 

 

Ibland eller aldrig är de vanligaste svaren, spritt över de flesta yrkesgrupper. Västerås beskriver att 
man har hög kompetens i paramedicinska gruppen, men att resursbrist bidrar till svårigheterna. 
Psykolog, specialpedagog och neurolog behöver oftare kunna erbjuda rehabilitering. Man önskar 
kunna ge fler neurokognitiva insatser på lokal nivå. Remisser för tvärfacklig utredning går även 
till FBH. Rekommendationerna följs sedan i stor utsträckning, men det blir svårt vid resursbrist. 

 

I enkäten beskrivs behov av  

• ökad struktur för kommunikation och samarbete med sjukvårdsregional nivå  

• tydlighet i vårdprogrammet angående vilken nivå som ansvarar för 
utredningar/screeningar, rehabiliteringsinsatser samt kommunikation och 
informationsdelning 
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Enhetens förslag på vilken sjukvårdsnivå som bör ha ansvaret för neurokognitiv rehabilitering:  

 

Resurser med påverkan på följsamheten till vårdprogrammet: 

 

 

Förslag på åtgärder  

1. Förtydliga den egna ansvarsnivån  
i vårdprogrammet 

• Klargör vilka delar i vårdprogrammet som ligger inom hemsjukhusets ansvar, t ex 
rehabilitering på hemmaplan 

 
2. Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer 

• 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 

Tillgångar

•Hög paramedicinsk kompetens

•Tvärfackligt samarbete under första året

•Barn följs av vissa yrkesgrupper

Brister

•Brist på psykolog/neuropsykolog och 
specialpedagog

•Svag struktur för mottagande av 
information från Uppsala

•Svag struktur för neurokognitiv 
rehabilitering
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3. Öka tjänsteutrymmet för psykolog/neuropsykolog och specialpedagog 
Utökade insatser behövs av yrkesgrupperna vid: 

• rehabilitering vid övergång från sjukhusvård till hem och skola – hjälp föräldrar 
och lärare förstå annorlunda beteenden och hur de ska befrämja god funktion 

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

• efterföljande neurokognitiv rehabilitering för båda grupperna 

• detsamma vid stadiebyten 

• Se kommentar i slutet av rapporten. 
 

4. 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 

 

5. Screena föräldrarnas psykosociala funktion, individualisera stödet 

• Screena föräldrarnas psykosociala funktion i samarbete med Barncancercentrum  

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

 

6. Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan 

• Säkra mottagandet av den postoperativa bedömningen av neurokognitiva och 
andra neurologiska komplikationer. 

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

• Se kommentar i slutet av rapporten. 
 

7. Stärk struktur för samarbete inom sjukvårdsregionen 

• Fastställ gemensam tid för tvärfacklig informationsöverföring i sjukvårdsregionen. 
Då informationsöverföring inte är aktuell används den till teamträff  

• Utveckla struktur för en implementering av gemensam rehabiliteringsplan för 
barncancercentrum och hemsjukhus  
 

8. Stärk samarbetet mellan onkologiskt och neurologiskt team  

• 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 
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- kunskaps- och ansvarsområden för professioner i teamen 

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

Örebro 

Bakgrundsinformation 

Man har dryga 2 nyinsjuknade hjärntumörbarn per år, det har varit fler de senaste åren och man 
har nu totalt 28 aktuella barn med hjärntumör. 
Man arbetar via 

• hjärntumörteam på sjukhuset med läkare, psykolog, sjuksköterska, lärare, kurator 

• rehabteam på habiliteringen (annan förvaltning) med läkare, psykolog, fysioterapeut, 
arbetsterapeut, specialpedagog  

• Habiliteringen kan kopplas in efter läkningsperioden. 
 

Läkare och psykolog jobbar i både hjärntumörteam och rehabteam och knyter ihop de båda 
verksamheterna. Man har också gemensamma möten. Koordinatorsfunktionen är central för ett 
gott samarbete med Uppsala.  
 

Innehåll i enkät och intervju 

Tillgång till personal för neurokognitiv rehabilitering:  

 

 

Örebro erbjuder utredning och rehabilitering enligt vårdprogrammet för barn med hjärntumör 
samt stöd till föräldrarna. Arbetet med barn med neurokognitiva komplikationer efter andra 
cancerformer är inte lika upparbetat. Vid misstanke erbjuds dock både utredning och 
rehabilitering.  
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Neurolog, neuropsykolog och sjukhuslärare deltar alltid vid multiprofessionell screening ett år 
efter behandlingsavslut. Det ger goda möjligheter att utreda förekomsten av de vanligaste 
neurokognitiva komplikationerna. Stadig närvaro av kurator ger utrymme för psykosociala 
insatser. Örebro uppfyller vid denna tidpunkt de intentioner som regeringsbeslutet angav; att 
stärka uppföljning av barn med hjärnskador samt att stärka det psykosociala stödet.   

Vid stadiebyten blir den bilden än starkare. Vid stadiebyten torde uppdaterad kunskap om de 
vanligaste kognitiva komplikationerna vara det som oftast behövs för det nya lärarlaget. 
Barnneurolog, sjuksköterska, neuropsykolog, kurator och sjukhuslärare är alltid inkopplade. Flera 
yrkesgrupper är ibland eller aldrig inkopplade vid stadiebyten. Det kan anknyta till begreppet ”rätt 
använd kompetens” vilket även kan ge positiva ekonomiska konsekvenser. 

Enhetens förslag på vilken sjukvårdsnivå som bör ha ansvaret för neurokognitiv rehabilitering  

 

 

Örebro skiljer sig på många sätt åt bland hemsjukhusen, med tillgång av relevanta 
yrkeskategorier, möjlighet att erbjuda rehabilitering och även en önskan om att i stor utsträckning 
erbjuda insatser på lokal nivå.  

 

Resurser med påverkan på följsamheten till vårdprogrammet: 

 

 

 

Tillgångar

•Tillgång till aktuella yrkesgrupper

•Välfungerande struktur för samarbete

•Alltid närvarande personalgrupper vid 
utredning/screening stämmer väl med 
patientgruppens vanligaste symtom. 

Brister

•Rutiner kan vara personbundna, inte 
nedskrivna

•Begränsad struktur för identifiering av 
hjärnskada hos barn med andra 
cancerformer
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Förslag på åtgärder  

1. Screena kognitiv funktion hos barn med andra cancerformer som fått cytostatika 

• Screena kognitiv funktion hos alla patienter i postoperativ period, gå vidare med 
fördjupad neuropsykologisk utredning vid behov.  

• Träffa överenskommelse med Barncancercentrum om vad som görs på lokal 
respektive sjukvårdsregional nivå. 
 

2. Stärk struktur för samarbete och sammanhållen information 

• Dokumentera struktur för intern kommunikation och samverkan 

• Verka för förbättrat digitalt stöd för samverkan, t.ex. stöd för kommunikation, 
gemensam planering, utbildning och framtagande av rehabiliteringsplan 

• Stärk rutiner för överföring till vuxensidan. 
 

 

Sjukvårdsregionen sammantaget 

Det framkommer ett klart intresse för neurokognitiv rehabilitering i sjukvårdsregionen. Man ser 
de neurokognitiva besvären hos barnen, men de flesta sjukhus har begränsade möjligheter till 
rehabilitering.  

Uppsala barncancercentrum sticker ut med hög kompetens på området, med flera 
forskningsaktiva och lång klinisk erfarenhet. Örebro sticker även ut genom att vara det enda 
sjukhus som beskriver möjligheten att både identifiera och rehabilitera neurokognitiv problematik 
enligt vårdprogrammet. De flesta hemsjukhus saknar psykolog/neuropsykolog, central för 
utredning och behandling av den vanligaste problematiken. Även specialpedagog, som är viktig 
för adekvat anpassning av vardagsmiljön i skolan, saknas ofta. Fysioterapeut och arbetsterapeut 
finns ofta. Struktur för onkologisk informationsöverföring finns medan struktur för 
tvärprofessionellt sammanhållet informationsutbyte saknas.  

Möjligheter till långtidsuppföljning vid kvarstående neurokognitiv problematik är starkt 
begränsad vid hemsjukhusen och inom habiliteringar. De lokala hemsjukhusen beskriver både 
önskemål om att kunna arbeta mer lokalt, t ex uppföljning vid stadiebyten, och om att ha ett delat 
ansvar för uppföljning med Uppsala Barncancercentrum, t ex vid uppföljning 1 år efter avslutad 
medicinsk behandling. För båda alternativen behövs det föreslagna utökandet av tjänsteutrymme.  

I Uppsala har man bristfälliga möjligheter att följa rekommendationerna för både lokala och 
sjukvårdsregionala neurokognitiva insatser. Hemsjukhusen behöver förstärkningen för att kunna 
implementera de sjukvårdsregionala rekommendationerna och för den rehabilitering man ser det 
skulle vara en fördel att kunna utföra lokalt. 
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Nedan de svar hemsjukhusen angivit angående tillgången på personal man anser sig behöva för 
rehabilitering. 

 

 

I tillägg fick de svarande beskriva situationen ytterligare. Följande fritextkommentarer lämnades: 

• Svårt att rekrytera på grund av sjukskrivning. Neuropsykolog- och musikterapeuttjänster 
finns ej. 

• Psykologen som finns gör visa neuropsykologiska insatser men har inte titeln 
neuropsykolog och av tradition har det gjorts på centra. De barn som inte haft 
hjärntumör har sällan eller aldrig haft tillgång till neuropsykologen. Musikterapeuter i 
regionen finns endast på BUP. 

• Resursbrist, ekonomiska sparkrav, otydlighet i vad varje profession kan bidra till inom 
rehabilitering. Det har varit ett mycket lågt antal paramedicinska resurser under lång tid 
och hänsyn har inte tagits till behoven. Politiker saknar insikt vilka samhällsekonomiska 
vinster det kan ge om man går in med insatser i tid. Ökade resurser löser dock inte 
problemet om man inte ser över struktur/organisationen samtidigt. 

• Inte lyckats rekrytera psykolog. 
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Sammanställning av förslag som gått till respektive sjukhus  
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1. Förtydliga den egna ansvarsnivån i 
vårdprogrammet 

x x    x x  

2. Fatta beslut om neurokognitiv 
vård efter barncancer 

x x x x x x x  

3. Öka tjänsteutrymmet för 
psykolog/neuropsykolog och 
specialpedagog 

x x1 x1 x x x x  

4. Bygg kunskap och struktur för 
neurokognitiv rehabilitering 

x2 x x x x x2 x  

5. Screena kognitiv funktion,  
fördjupad utredning vid behov 

x     x   

6. Screena föräldrarnas psykosociala 
funktion, individualisera stödet 

x x x  x  x  

7. Säkra rätt kravnivå vid återgång till 
skolan 

 x x x x x x  

8. Screena kognitiv funktion hos barn 
med andra cancerformer som fått 
cytostatika eller helkroppsstrålning 

x       x 

9. Stärk struktur för samarbete och 
sammanhållen information i 
sjukvårdsregionen 

x x  x x  x x3 

10. Stärk samarbetet mellan 
onkologiskt och neurologiskt team 

x x x x x x x  

11. Bygg kunskap om skillnad mellan 
habilitering och rehabilitering 

    x    

1 Eskilstuna och Falun har specialpedagog 

2 Uppsala har kunskap för neurokognitiv rehabilitering, behöver strukturen 

3 Örebro: stärkt struktur gäller framförallt inre struktur för samarbete och kommunikation 

 

 

 

 

 

Gula förslag – 
övergripande nivå  

Gröna förslag - 
beslutsnivå   

Blåa förslag – 
specifikt område 
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Förslag på upplägg i tid av förändringsprocess  

Förslaget är att gå från vänster mot höger: klargör ansvarsområden, fatta beslut, utöka 
tjänsteutrymmena, bygg struktur för rehabilitering och samarbete när representanter för berörda 
yrkesgrupper finns på plats.  

 

 

 

Kommentarer  

 

Kommentar till förslag om utökade tjänsteutrymmen 

Rekommendationen om utvidgad tjänstgöringstid för psykolog/neuropsykolog och 
specialpedagog väcker ibland frågor. Två enheter har haft svårt att rekrytera psykologer. När 
behövs den specialiserade nivån av neuropsykolog, när fungerar det bra med psykolog? Hur ska 
man ha råd? 

Liksom i många yrken specialiserar sig psykologer till olika verksamhetsområden. Man kan höja 
möjligheten för rekrytering genom att rikta tjänsten mot olika typer av patientarbete, och att 
erbjuda möjligheten till specialisering inom tjänsten. En neuropsykolog arbetar även med fördel 
med neurokognitiv problematik som finns hos barn med andra typer av neurologiska 
komplikationer, t ex traumatiska hjärnskador, encefaliter, epilepsi eller uppföljning av 
neurokognitiva komplikationer efter prematur födsel. Vid arbete med psykosocial problematik 
efter andra typer av barncancer behövs grundläggande psykologutbildning eller annan 
psykologisk specialisering. 

Specialpedagoger är en vidareutbildad pedagog, specialiserad på kartläggning och kontinuerligt 
delaktig i teamarbetet. Specialpedagogen har därav god möjlighet att fungera som brygga mellan 
teamets baserade kunskapen om det specifika barnet, och det ofta svåra arbetet med att i 
praktiken omsätta förslag på upplägg till konkreta förändringar i skolvardagen. Pedagogiska 
förändringar behöver ofta arbetas in under pågående handledning. Upplägget behöver även 
kontinuerligt anpassas till barnets förbättring, eller vid nya svårigheter i nya moment. 

Förtydliga den egna 
ansvarsnivån i 

vårdprogrammet

Fatta beslut om 
neurokognitiv rehabilitering 

efter barncancer

Ja
Tjänsteutrymme för 

neuropsykolog 
specialpedagog

Bygg kunskap och struktur 
för neurokognitiv 

rehabilitering

Screena kognitiv funktion, 
fördjupad utredning vid 

behov

Screena föräldrarnas 
psykosociala funktion, 
individualisera stödet

Säkra rätt kravnivå vid 
återgång till skolan

Screena kognitiv funktion 
hos barn med andra 

cancerformer

Stärk samarbetet mellan 
onkologiskt och 

neurologiskt team

Stärk struktur för 
samarbete och 

sammanhållen information i 
sjukvårdsregionen

Nej
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Kommentar till förslag om säkrad kravnivå vid återgång till skolan 

I litteraturen om neurokognitiv problematik vid barncancer används beteckningen sena effekter. 
Roddy (2016) skriver till exempel om hur begreppet sena effekter skiljer sig mot akuta, synbara 
effekter som håravfall eller illamående.  

“… standard protocols commonly include resection, chemotherapy, and radiation—all 
potentially invasive and toxic modalities. Additionally, although these treatments often come with 
acute side effects such as hair loss, nausea and vomiting, and weight loss, many of their most 
significant and debilitating consequences become apparent only months to years following the 
conclusion of treatment” s 237.  

Beteckningen sena effekter förtydligar här att det finns många komplikationer som blir märkbara 
först månader till år efter avslutad behandling. Därav blir långsiktig uppföljning viktigt. Men 
patienterna har även kognitiva komplikationer i det tidiga skedet. Beteckningen sena effekter kan 
i värsta fall bidra till att vi utreder de vanligast förekommande komplikationerna först ett år efter 
avslutad behandling. Vi missar då de tidiga kognitiva komplikationerna. Med riktade åtgärder för 
att säkra att kravnivån anpassas till barnets förutsättningar kan vi underlätta och befrämja 
funktionen vid återgång till vardagsmiljön, där nätverket naturligt nog har begränsad kunskap om 
hur barn fungerar efter genomgången behandling för hjärntumör. 

 

Kommentar till svårigheter hos lokala sjukhus att implementera FBH:s 
rekommendationer efter en utredningsperiod 

FBH beskriver att de alltid lämnar sina rekommendationer till hemsjukhusen och till barnens 
föräldrar och skolor. På hemsjukhusen har man sedan på grund av kompetens- och ibland 
resursbrist svårt att jobba med förankringen av hur rekommendationerna kan förvandlas till 
konkreta förändringar i vardagsmiljön, eller andra delar som rekommendationerna kan innehålla.  
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Frågor bakom data i matriserna om yrkesgrupper  

Rehabilitering efter initial sjukhusvistelse  

• Vilka yrkesgrupper hos er är vid behov involverade i arbetet med rehabilitering av 
neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer i denna fas? 

Multiprofessionell uppföljning av barn ett år efter avslutad medicinsk behandling  

• Om multiprofessionell screening/utredning sker lokalt hos er, vilka yrkesgrupper 
deltar?  

• Om utredning/screening vid stadiebyte i skolan sker lokalt hos er, vilka yrkesgrupper 
deltar?  

• Vilka yrkesgrupper hos er är vid behov involverade i arbetet med rehabilitering av 
neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer i denna fas? 

Barn med neurokognitiva eller neurologiska komplikationer efter behandling av 
andra cancerformer än hjärntumör 

• Om en screening/utredning av neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer 
sker hos er, vilka yrkesgrupper deltar vid behov? 

• I de fall lokal rehabilitering sker för de med andra cancerformer än hjärntumör, vilka 
yrkesgrupper erbjuder rehabiliterande insatser vid behov? 
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Bilagor 

I projektet erbjöds återkopplande workshops med de sjukhus som deltagit i kartläggningen, och 
genomfördes med hemsjukhusen i Eskilstuna, Nyköping och Västerås samt Barncancercentrum 
och hemsjukhuset i Uppsala. Powerpoint-presentationer från dessa workshops innehåller en mer 
utförlig beskrivning av hur varje enskilt sjukhus besvarat frågorna och kan, liksom denna rapport, 
nås på RCC Mellansveriges webbplats om den sjukvårdsregionala barncancersatsningen. 

Bilaga nr Bilaga namn 

1 Eskilstuna workshop 

2 Falun workshop 

3 Hudiksvall workshop 

4 Nyköping workshop 

5 Uppsala workshop 

6 Västerås workshop 

7 Örebro workshop 

https://www.regeringen.se/
https://www.regeringen.se/
https://www.regeringen.se/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/barn/vardprogram/
https://cancercentrum.se/
https://cancercentrum.se/mellansverige/cancerdiagnoser/barn/nationell-satsning/mellansverige/delprojekt/
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 


