
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. 

Uppsala Barncancercentrum och Hemsjukhus



Agenda idag

- Bakgrund och syfte

- Enkäten och intervjun

Barncancercentrum, FBH
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



Uppsala Barncancercentrum



Bakgrundsinformation

Helena Söderström, neuropsykolog och  Ann-Christin Björklund kontaktsjuksköterska, Akademiska 
sjukhuset, besvarade enkäten med hjälp av  cirka 20 kollegor från flera yrkesgrupper, från Akademiska 
sjukhuset och från FBH.

Intervju med Helena och Ann-Christin samt med Cristina Eklund, specialpedagog och Anette Sondell, 
arbetsterapeut, från FBH.



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

0

1

Barncancercentrum
Yrkesgrupper i inneliggande postoperativ rehabilitering 

Alltid Ofta Ibland Aldrig

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

neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer i denna fas?

De vanligaste 
komplikationerna är 
kognitiva:
• Uppmärksamhet
• Minne
• Processhastighet
• Exekutiva funktioner

Projektets kommentar

I denna fas bör bedömning av kognitiva funktioner göras av neuropsykolog för att ge underlag 

till hur upplägg i familjen och skola bör se ut. Specialpedagog/sjukhuslärare bör knyta kontakt 

med skolan och förbereda skolstart i samarbete med specialpedagog på lokalt team.



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

För hur många familjer görs en kartläggning av psykosocial funktion?

Svar
De flesta

Kommentarer
• Görs alltid i varierad omfattning kartläggning av kurator, konsultsjuksköterska, neurolog och 

neuropsykolog i varierad omfattning utifrån aktuell resurstillgång. Men det sker inte systematiskt, 
strukturerat och enhetligt. 

• Lekterapin får också mycket information, men ingen struktur för hur informationen sprids

Projektets kommentar

Föräldrafunktionen påverkar barnets utfall efter en hjärnskada. Därav följer en rekommendation om att 
skapa mer struktur för 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

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

Information bör förstärkas genom stadig närvaro av 

• neuropsykolog om påverkan på kognitiv funktion och dess konsekvenser för familjeliv och skola.

• specialpedagog om planering av skolupplägg. 

Informerar ni den lokala nivån om neurokognitiva och andra neurologiska 

komplikationer, som förberedelse för deras kommande insatser hos er?



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

Hur sker den postoperativa kommunikationen om neurokognitiva och andra 

neurologiska komplikationer mellan er och den regionala nivån?

Svar
Vanligt förekommande: journalanteckningar, telefon

Ibland: videomöten

Kommentarer

• Det saknas rutiner och ett smidigt effektivt kommunikationssätt som är säkert ur sekretessynpunkt.

• Man gör olika, vid olika tillfällen. Det kan dröja innan journalanteckningar skickas. 

• Videomöten: Ökar successivt i frekvens och något som flera uppskattar.

Projektets kommentar

Flera hemsjukhusen efterfrågar videokonferenser. Många hemsjukhus beskriver svårigheten att mötas på 
kort varsel, och det gäller även återkoppling från FBH i senare fas. Krävs struktur för sammanhållen 
tvärfacklig informationsöverföring vilket följs upp i förslagen. 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

När bör en remiss till FBH skickas? 

Svar, Uppsala:

• vid sammansatt problematik inom multipla områden där en utvidgad bedömning behövs 

När är det inte lämpligt med remiss till FBH?

Svar:

• familjen/barnet är inte där mentalt 

• problematiken är begränsad och bara en screening behövs  

• svårt för barnet och familjen att vara från skola, jobb en längre period 

• om omfattande bedömning sker vid FBH utan uppföljning/utvärdering kring insatser eller intervention 

alls däremellan kan det bli stigmatiserande för barnet och familjen. 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

När bör en remiss till FBH skickas?

Svar:

• Eskilstuna remitterar, oklart hur ofta. Ett fåtal får rehabilitering på hemmaplan efter en utredning på FBH. 

• Falun upplevelsen att man kan göra noggranna utredningar på FBH men Falun har sedan svårigheter att 

implementera förändring/stöd i ex skolan. 

• Hudiksvall remitterar men har svårt implementera neurokognitiva rekommendationer från FBH

• Nyköping remitterar, familjerna känner sen ofta att kontakten med FBH räcker

• Västerås remitterar, följer rekommendationer i stor utsträckning, men det blir svårt vid resursbrist

• Örebro utredning på FBH är inte nödvändig: kompetensen finns lokalt, man har lokal kännedom, undviker 

onödigt besvär för familjen och det är mer ekonomiskt.

Projektets kommentar

Svårigheten att implementera lär påverkas av avsaknaden av psykolog och specialpedagog vilket är läget på 

de flesta hemsjukhus. Rekommendation av ökat tjänsteutrymme för psykolog/neuropsykolog och 

specialpedagog ges till alla lokala sjukhus. 



Avslutande frågor

Har vårdprogrammet varit ett stöd för ert arbete med rehabilitering av barn med 

neurokognitiva eller andra neurologiska komplikationer efter barncancer?
Svar:

• Ja

• Delvis

• Vi har inte haft tillräckliga kunskaper

Kommentar
• Svårt att implementera vårdprogrammet eftersom ansvaret ligger på hemsjukhuset. 

• Nu finns vårdprogrammet krav kan nu ställas. 

Projektets kommentar
Vårdprogrammets rekommendationer förutsätter ett samarbete mellan Barncancercentrum och 

hemsjukhus, dock behöver detta förtydligas, både vem som ansvarar för vad och vad som behövs för 

att samarbetet ska fungera, t ex kommunikationskanaler och vilken information som ska lämnas.   



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

Vilken nivå (lokal eller sjukvårdsregional) anser ni bör ha ansvaret för bedömning och rehabilitering av 

neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer för patienter med hjärntumör?

Avslutande frågor

Uppsala Barncancercentrum 

Projektets kommentar. Viktigt att klargöra vilket ansvar man vill ta för utomlänsbarn i senare faser, och vilka 

resurser som krävs för det. Viktigt att se att det i nuläget är underskott på insatser enligt vårdprogrammet i de 

faser där man har det fulla ansvaret.  



Tillgångar

▪ Specialistkunskap 

▪ Engagemang

▪ Hög kvalitet på FBH:s utredningsperiod

Brister

▪ För låg tillgång till neuropsykolog, specialpedagog 
ger bristande insatser för utredning och 
rehabilitering av vanligaste symtom 

▪ Bristande struktur för internt samarbete och 
informationsöverföring

▪ Bristande struktur för extern 
informationsöverföring

Sammanfattning



Uppsala hemsjukhus



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

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

neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer i denna fas?

Uppsala Hemsjukhus 

0

1

2

Yrkesgrupper i rehabilitering för barn 
skrivna i Uppsala

Alltid Ofta Ibland Aldrig

Projektets kommentar

Högre involvering vid medicinsk och motorisk problematik? Motsvarar inte de vanligaste komplikationerna.  



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

Vilka yrkesgrupper hos er är vid behov involverade i arbetet med rehabilitering av neurokognitiva och 

andra neurologiska komplikationer i denna fas?

Kommentarer

Rehabiliteringsinsatser/interventioner sker i mycket ringa omfattning i Uppsala. Finns ingen struktur för 

behandlande insatser och utifrån behov varken motoriskt, nutritionsmässigt, kognitivt och psykosocialt. Neurolog, 

samt övriga läkare ( tex ögon och audionom) som kan ha betydelse för rehabilitering är sällan involverade i 

specifika rehabiliteringsinsatser. 

Brist på specialpedagog, logoped, sjukhuslärare, kurator, neuropsykolog, arbetsterapeut, dietist, neurolog 

Neuropsykolog utreder/screenar i ringa omfattning, finns med som bollplank till konsultsjuksköterskor och 

därav med i de flesta fall men saknas tillräckligt med resurser.

Projektets kommentar

Genomgående förvånande i enkäten: kombination av hög kompetens men ofta beskrivning av bristfälliga 

möjligheter att erbjuda insatser. 

Uppsala Hemsjukhus 



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 De flesta Cirka hälften

Kommentarer
• Alla professioner som behövs kan involveras i varierad omfattning. 

• De som inte bedöms behöva en omfattande bedömning vid FBH riskerar bristfälliga insatser

• Neuropsykologisk screening/utredning enligt vårdprogrammet kan inte följas pga resursbrist. 

• Brist på specialpedagog, psykolog, kurator, arbetsterapeut (ADL bredare bedömning än finmotorik), 
fysioterapeut, logoped (finns en kan skicka remiss till). 

Projektets kommentar
Det blir ett stort glapp inom patientgruppen där de med även motorisk problematik får säkrast tillgång till  
insatser medan de med enbart kognitiv problematik får minst stöd.

Uppsala Hemsjukhus 



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: Ett fåtal

Kommentarer

• Rehabiliterande insatser efter utredning sker i mycket ringa omfattning pga brist på resurser och 

struktur. Utredning ger underlag för remiss till habiliteringen som kan ge vidare stöd. Men de flesta 

kommer inte dit.

• Vissa erbjuds vissa  avgränsade insatser för att det finns ett uttalat behov av ex motoriskt träning och 

uppföljning. 

• Drivande föräldrar får mer stöd. 

Projektets kommentar

Återkommande bild av bristfälliga insatser, där största bristen verkar vara för de med enbart kognitiva 

komplikationer och de med föräldrar som inte ställer krav

Uppsala Hemsjukhus 



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: Inga

Kommentarer

• Resursbrist, saknas struktur, organisation kring rehab. Svårt erbjuda rehabiliteringsinsatser som inte 

finns eller kan omsättas i praktiken. 

• Vårdplan sker, men medicinskt betonad och paramedicinska delar saknas ofta. 

Projektets kommentar

Länka samman den medicinska vårdplanen med planen för den neurokognitiva rehabiliteringen.

Uppsala Hemsjukhus 



Uppsala Hemsjukhus 

Kommentar

Neuropsykolog och specialpedagog ska alltid finnas med. Enligt vårdprogrammet ska neuropsykolog göra 

screening, det sker inte i den omfattning som behövs och enligt rutin pga resursbrist.

Projektets kommentar

Om utredning sker vid stadiebyten är det även starkare täckning av medicinsk personal. Stämmer svaret med 

frågan? Utredningen avser att ge underlag till ny pedagogisk personal för att fungerande anpassningar ska fortgå 

och nya introduceras. Detta innebär ytterligare utökade arbetsuppgifter för neuropsykolog och specialpedagog.

Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

0

1

2

Yrkesgrupper i Uppsala hemsjukhus 
involverade i utredning vid stadiebyten

Alltid Ofta Ibland Aldrig

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



Överensstämmelse med Vårdprogrammet

Tillgångar

▪ Hög specialistkunskap

▪ Stort engagemang

▪ Bäst uppfyllande för de med omfattande behov, 

som utreds på FBH och som tas emot på 

barnhabiliteringen för långvariga insatser

Brister

▪ Lågt tjänsteutrymme för neuropsykolog, 
specialpedagog

▪ Avsaknad av struktur för 

– identifiering av symtom 

– när och hur patienten ska få  
rehabiliteringsinsatser 

– kommunikation och samarbete

▪ Lägsta uppfyllande av vårdprogrammet för 
patienter med enbart kognitiva nedsättningar

▪ Oklarhet om Akademiska sjukhusets ansvar för 
lokal rehabilitering för Uppsala-patienter. 

Uppsala Hemsjukhus 



Förslag på åtgärder

Uppsala Barncancercentrum och Hemsjukhus



Klargör vilka delar i vårdprogrammet som 

ligger inom hemsjukhusets ansvar, t ex

– rehabilitering på hemmaplan efter 

innneliggande sjukhusvård

– Screening/utredning 1 år kan ske både lokalt 

och sjukvårdsregionalt

– Rehabilitering efter 1 årsutredning

– Detsamma vid stadiebyten

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

Gemensamma förslag

Förslag 1

Förtydliga den egna ansvarsnivån i vårdprogrammet

Barncancercentrum Hemsjukhus

Neurokognitiv rehabilitering Uppsala Hemsjukhus och Barncancercentrum



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: patientgruppens behov, 

vårdprogrammets rekommendationer, statliga beslut om utveckling av rehabilitering

Gemensamma förslag

Förslag 2

Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer

Neurokognitiv rehabilitering Uppsala Hemsjukhus och Barncancercentrum

Barncancercentrum Hemsjukhus



Utökade insatser behövs av yrkesgrupperna

• Rehabilitering vid övergång från 

sjukhusvård till hem och skola – hjälp 

föräldrarna och lärare förstå annorlunda 

funktion och hur de ska hjälpa

• Vid screening/utredning 1 år och 

efterföljande rehabilitering

• Detsamma vid stadiebyten

Utökade insatser behövs av yrkesgrupperna

• Postoperativt innan hemgång

• Uppföljningar vid barncancercentrum

• Handledning till hemsjukhus

• Neuropsykolog: utveckla screening av 

copingstrategier hos föräldrarna

• Neuropsykolog/psykolog: ta fram 

psykosocial screening med kurator

Gemensamma förslag

Förslag 3

Öka tjänsteutrymmet för neuropsykolog och specialpedagog

Barncancercentrum Hemsjukhus

Neurokognitiv rehabilitering Uppsala Hemsjukhus och Barncancercentrum



▪ Planera upplägg för neurokognitiv rehabilitering för de 
barn som inte kommer till FBH

▪ Planera upplägg för neurokognitiv rehabilitering för de 
barn som inte kommer till habiliteringen

▪ Planera vilka yrkesgrupper som behöver gå in vid vilken 
typ av frågor och hur man kan koppla in varandra vid 
behov.

Gemensamma förslag

Förslag 4

Bygg struktur för neurokognitiv rehabilitering

Barncancercentrum Hemsjukhus

▪ Dokumentera vid vilka symtom och vid vilken 

psykosocial funktion som remiss bör gå till 

FBH.

Neurokognitiv rehabilitering Uppsala Hemsjukhus och Barncancercentrum

▪ Planera samarbetsformer för rehabilitering av kognitiv problematik av neuropsykolog, specialpedagog, 

arbetsterapeut och neurolog



Gemensamma förslag

Förslag 5

Screena kognitiv funktion, fördjupad utredning vid behov

▪ Neuropsykolog screenar enligt nordiska 

protokollet i vårdprogrammet. Fördjupad 

neuropsykologisk utredning vid behov.

▪ Första screening i postoperativ, inneliggande 

fas.

Barncancercentrum Hemsjukhus

• Neuropsykolog screenar enligt nordiska protokollet i 

vårdprogrammet, för de som inte går till FBH eller 

habilitering. Vid ett år efter avslutad medicinsk 

behandling samt vid stadiebyten. 

• Fördjupad neuropsykologisk utredning vid behov. 

Neurokognitiv rehabilitering Uppsala Hemsjukhus och Barncancercentrum



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

▪ Sök/översätt eller utveckla screening av 
föräldrarnas copingstrategier (neuropsykolog, 
socionom)

Gemensamma förslag

Förslag 6

Screena föräldrarnas psykosociala funktion, individualisera stödet

Neurokognitiv rehabilitering Uppsala Hemsjukhus och Barncancercentrum

Barncancercentrum Hemsjukhus

▪ Screena föräldrafunktion för att identifiera föräldrar med större behov av stöd avseende psykosocial 
funktion och copingstrategier

▪ Individualisera stödet.

▪ Hur är det med tillgången till socionom?



• Bedöm neurokognitiv funktion i postoperativ 

inneliggande fas. Neuropsykolog. Bedöm

barnets förmåga att jobba med sina vanliga 

skoluppgifter. Specialpedagog.

• Informera det lokala teamet om hur den 

postoperativa bedömningen kan användas som 

underlag för anpassning i konsultationen till 

barnets förskola och skola. Neuropsykolog och 

specialpedagog.

▪ Använd resultatet av den postoperativa 

bedömningen av neurokognitiv funktion som 

underlag för konsultation och handledning till 

skolan. Neuropsykolog och specialpedagog.

▪ Specialpedagog ger konsultation till förskola/skola 

för fortgående pedagogiska anpassningar. 

Gemensamma förslag

Förslag 7

Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan

Barncancercentrum Hemsjukhus

Neurokognitiv rehabilitering Uppsala Hemsjukhus och Barncancercentrum



Gemensamma förslag

Förslag 8

Stärk samarbetet mellan onkologiskt och neurologiskt team

Barncancercentrum Hemsjukhus

▪ Gemensamma utbildningstillfällen för onkologiskt och neurologiskt team om följande

• 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

▪ Sprid kunskap i sjukvårdsregionen om 
skillnad och överlappning mellan 
uppföljning av onkologisk och 
neurokognitiv/neurologisk problematik

Neurokognitiv rehabilitering Uppsala Hemsjukhus och Barncancercentrum



▪ Screena kognitiv funktion hos alla patienter i 

postoperativ period, gå vidare med fördjupad 

neuropsykologisk utredning vid behov. 

Neuropsykolog. Problematik aktualiserar 

samarbete med specialpedagog. 

▪ Klargör vilken nivå som bäst tar ansvar för dessa 

bedömningar.

Gemensamma förslag

Förslag 9

Screena kognitiv funktion hos barn med andra cancerformer som fått cytostatika

Barncancercentrum

Neurokognitiv rehabilitering Uppsala Hemsjukhus och Barncancercentrum



▪ 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

Gemensamma förslag

Förslag 10

Stärk strukturen för samarbete och sammanhållen information i sjukvårdsregionen 

Neurokognitiv rehabilitering Uppsala Barncancercentrum och FBH

Barncancercentrum



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 postop 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)

Neurokognitiv rehabilitering Uppsala Barncancercentrum och FBH

Sammanfattning av förslag Barncancercentrum och Hemsjukhus
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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





Börläge

▪ Tydlig ansvarsfördelning mellan BCC och hemsjukhus gällande 

vårdprogrammet 

▪ Starkt och nära samarbete mellan onkologiskt och neurologiskt team i 

Uppsala

▪ Framtagen och dokumenterad struktur för identifiering av symtom, 

interventioner och  uppföljning 

▪ Framtagen och dokumenterad struktur för samarbete och 

informationsdelning i sjukvårdsregionen

▪ Sjukvårdsregionen använder gemensamma rehabiliteringsplaner, ev. med 

digitalt stöd

▪ Brister i insatser för neurokognitiv problematik och stöd i skolsituation 

åtgärdade

▪ Barnen i sjukvårdsregion Mellansverige som behandlats för hjärntumör eller 

annan cancerform får en fullgod uppföljning och rehabilitering enligt 

vårdprogrammet

Så var står vi, vart vill vi och hur går vi vidare?



1. Utifrån överenskomna brister 

och förslag formulera 

idébeskrivning för 

förbättringsprojekt

2. Fatta beslut om att starta 

delprojekt med inriktning att 

kunna erbjuda uppföljning och 

rehab enligt vårdprogrammet

3. Ta del av behovs- och 

kostnadsunderlag för att 

vidmakthålla de förbättrade 

strukturer som projektet 

förhoppningsvis resulterar i

4. Ev. fatta beslut om att införa 

förbättrade strukturer i ordinarie 

verksamhet

Så var står vi, vart vill vi och hur går vi vidare?

Delprojekt i BCS Förvaltning



Studie 2019(?)

”Cancer i barndomen – Gränserna för de samhällsekonomiska 

effekter som kan uppnås med rehabiliterings– och stödinsatser” 
Professor Kristian Bolin, Centrum för hälsoekonomi vid Göteborgs universitet i samarbete med BCF

Syfte med studien: Beräkna hur stor effekt rehabilitering och utökat psykosocialt stöd skulle kunna ha på de  

indirekta kostnaderna för barncancer

7 000
MILJONER KR

Indirekta 

kostnader för 

barncancer

334
MILJONER KR

Behandlings-

kostnader

2 508
MILJONER KR

Dödsfall

156
MILJONER KR

Sjukskrivning

bland

föräldrar

3 771
MILJONER KR

Nedsatt 

produktivitet

570
MILJONER KR

Sjukbidrag/ 

aktivitets-

ersättning

4 497
MILJONER KR

2,5 miljarder kronor av de indirekta 

kostnaderna går inte att påverka eftersom de 

utgörs av den produktivitetsförlust som de 

barn som avlider skulle stått för under sina 

arbetsföra år om de fått leva. 

Resterande 4,5 miljarder kronor skulle 

däremot kunna minskas påtagligt genom 

förbättrade rehabiliterings- och psykosociala 

stödinsatser för barncanceröverlevare och 

deras familjer

Samhällskostnader för barncancer



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

Förslag på process för förbättringsarbete



Innehåll i workshopen 1

Deltagarna kom från Akademiska och FBH,  flera yrkesgrupper och beslutsnivåer. Aktuella 

ämnen var:

• Viktigt med förtydligande om att hemsjukhusen formellt ansvarar för regionbarnens vård 

även om det är Uppsala som utför den. 

• Hemsjukhus har ofta system för stöd till neuropsykiatriska diagnoser, men inte för 

hjärntumörbarn.

• Uppsala, Akademiska och FBH, behöver stärka paramedicinska sektionen – räcker inte att 

bara utreda. Fördela om resurser, ändra flöden och organisation. Vi behöver tydliggöra varför 

vi utreder och när vi ska utreda, och lägga mer fokus på interventioner.

• Det finns en frustration över lag att man inte kan ge barn med behov det de behöver.

• De barn som har mest omfattande kognitiva svårigheter t.ex. IF-diagnos får program på 

habiliteringen men det är FÅ barn som når den nivån. Varför tillhandahåller inte 

habiliteringarna rehab för övriga? Tidigare var det mer öppet på hab, men nu har det 

stramats åt, vilket ger snävare diagnoskriterier. Kan habiliteringar framöver ta större ansvar?



Innehåll i workshopen 2

• Kurator från delprojekt 1 (SCT) ska utreda kuratorsbehovet även för frågor i detta delprojekt. 

Bör involveras på lämpligt sätt.

• Barn som inte har hjärntumör får ännu sämre stöd. De behöver också screenas!

• Allmän reflektion om att vårdprogrammet inte tar inte hänsyn till ekonomiska resusrser, utan 

bygger på professionens önskemål

• Ta bort neuropsykologisk utredning preoperativt trots att det står i vårdprogrammet  –

meningslöst. Bra att träffa barnet, men inte utreda. 

• Hur prioriteras pengarna?! Prio sker alltid på medicinska förbättringar, återbesök m.m. Inte 

alls samma prio på mjuka resurser som ofta är det barn och föräldrar efterfrågar.

• VPG och verksamhetschefsgruppen bör vara delaktiga i projektet

• Ny version av vårdprogrammet ute på remiss. Den nya versionen omfattar även andra än 

hjärntumörer. Finns planer på specifikt rehab-program för förvärvad hjärnskada.


